




 زارت ولج لاس دصناب هب باتکن یا ٌةعلاطم اب امش

 لاس دصنای هب ینعب دیشیدنادیهاوخ دوخ لاح نامز

 رهرد ناهج مدرم همههب مزیت ونپیه دوخ هک رگید
 رت دوزدیاش تسا هدرکت بارم مارمد كالسم ,بهذم
 «كوباك» .رت رد مهدباشو

 . مزیتونپیهدوخ

 مزیت ونپیه رد صصختم «كوباک» یسواط نابعش ةهتش ون

 کی رمازا مزیت ونپیه همانیها وگ یاراد هډ
 كروب وین زا اک وب همانیهاوگ یاراد هه

 یسرج وین زین ونپیه لاکیتا سناودا نمجناوضع هک
 مولعو قوقح هدکشنادزا ازج قوقح هتشررد یناسیل قوف هف

 نارهت هاگشناد یسایس
 یللملانیب یاهفرح مزیت ونپیه نامزاسوضع 4



 «م زيت ونپیهدوخ»
 ( کوباک ) یسواط نابعش : فیلات

 ۱۳۶۰ هام دادرم ر لو! پاچ

 ۱۳۶۲ رویرهش « تافاضا و حیحصت اب :مود پاچ
 ۶۳ رویرهش : موس پاچ
 ۱۳۶۶ .تشهبیدرا :مراهچ پاچ

 نئوگنپ پاچ تکرش :یفاحص و پاچ
 ۱ دلج رازه ۵ ژاریت

 ظوفحم پاچ قح



 دشاب رتدونشخ زو رما ناسنا هک مینک هچ ۳

 .دشابرتوونشخ زورماناسنا هکمینکچ

 زورببجوم یقالخا'یاههتب ر وتا طوقسد انعمرب هدام یگ ریچ اب آ
 ؟تسا هدش ناسنارد یدونشخان و با رطضا یعون

 ۲یتایحتبثم یاهدابتفای ردزا تیمو رحمو تعیبطزا ناتفادود : اب

 تسا یئاناوتو تددق ینعمبو تسا یسیلگنا هملک ۸0۳14۲7 هنیدوتا - ۱

 ˆ ؛تسا « تیمهاودابتعا » ینعمب اجنیادد یلو

 .یگ دنز = تایح ۲



 ۳ ۱ مزیت ونپیهدوخ

  ؟ینوناقییو بالقناو لتقو مادعاو کنج : اب
 ناسنا یمانمگ و یگشدیبد یچوب و تیعمج یهوبنا : ا,

 ؟یګ ر زب رهشدد
 1 یتنس یاهزب واتسد نتسکشو اهگنهرف دیدش ددوخرب : اب
 تعیبط ابر یاغم نیناوق یضعب لامعاو اهميد یلاسدان : اب

 ؟نیمذو ناسا

 ؟یمدآ نورد یکی ۶ ول ویبو یکی زیف تالاعفناو لعف : ا

 یناورو یی یمیلقا طبارش اب رب اغم یاهاضفدد توکس : اب

 ؟ناسنا

 تاساکعناو یکیفارت یاهراشفو بآ و ادصو اوه یگ د ولآ : ای

 ؟نآ یبصعد هن وگ ی دامیب
 ؟یناگمه یاههناسد هدیجنسانو نامایبآتآاقلا : ای

 ؟ناسنا یکیژولویب تیئیحهب یئانتعایب : 1

 1 "یژولونکت لرعنک مع :

 . یاهددواتسد نایمدد اد یذومرمزیچهچذو ما ناسا یتسارب

 دد ملاد شیاهتفرشیپ مامت مغریلع هک هدرک مگ دوخ گابژولونکت
 9درسیم رب یدونشخان و یلاضدان

 .هقیرط «شور = تنس ۱

 یمب اجنیارد «دنک یم تبحص نادادناج هدابرد هک یملع یژول وی س ۲

 .هدنژ نادناج

 .یپددیپ یاهداتفگ «اهنقلت هج تآ املا - ۳

 .عیانصهب ایوب رم ملع «یتعنص ؛ینف =یژول ونکت - ۴



 رق شین, یماگ حس ۱ ۵

 رگیردکی تارظنذا و مینک و جعسج هدش مگ هکار «ینآ» نآدیگایب
 .ميوخربخا

 زیوآر بآ مانب ناتسودزا یکی راو راکتبا الاب یاههتشون و هشیلک
 . .تسا یزاغآ نح هک «دشابیم



 ناهجمدرمهمه «درک دهاوخ تیارسناهجمدرم همه هب <۲ زیت ونپیهدوخ»
 .دنتسهدنمزایننادب مدرم همهسابل دشفک د ششوپهیبش اریذتفرک دهاوخ ارف ار

 یگید تدابعب « تسا تاساسحا و فطاوع «زغم دیلک « مزیتونپیه دوخ د
 همه لباقم رد شمادآ و یدرسنوخ یوراد د یتخبشوخ هخسن «مزیتونپیه دوخ»

 . تسا یک دنز خلتو داوگ ات یاهدادب ورد اهنآرحب

 نوچهک یراوسنیشام فشک هیبش تسا یاهزات فشک «مزیتونپیه دوخ»

 هیهتدوخیارب ادنآدننک یمشالت همه اذل « دنداد جایتحا نادب ناهج مدرم همه

 «مزیونیبه دوخ» هب «دنداد جایتحا قربهب ناهج مدرم همه هک دوطنامه « دننک
 رقالاب و رتشیب « مزینونپیهدوخ » هب جایتحا تفگ ناوتب دیاش هدنداد جایتحا زین
 اد یدام تاجاشحا نیشامد قرب اریز ءددره لداعم مه دیاش «تسا نیشامو قربزا



 ګر زب زا دیاشفا ۱

 اب طقف دیامنیم نیمأت ادعونعم تاجایثحا « مزیتونپیه دوخ» یلد « دنک یم عفد

 . یلد هدوب ملاسد درس وخ «مادآ ,لاحشوخ «تخبشوخ ناوتیمن قربد نیشام نتشاد

 «لاحشوخ «تخرشوخ «ناوتیم قرید نیشامنتشادنودب مزیتونپیه دوخ نف نتف اداب

 .دوب ملاسو درسنوخ ؛مادآ

 و ارف ار ام هعماج همه تقد هچ «مزیتونپیهدوخ»

 دهاوخ ارفاد ناهج هعاهدوشک همهد ناهج یاهدوشک ریاس ,تقدهچ « مزیتونپیه

 «منکی مینیبشیپ لاسدصناپ رثک ادحنم ؟لاسدصن اپ ؟لاستسن هد ؟لاسدص ؟تفرگ

 . ددرگ همه ریک ارفدناوتب رتددذ یلیخ مه دیاش

 ۱ تر زبزا ر یاشفا

 ناگ ر زب هک یزاد « مينک يم شاف اد یاهدنزدا دایسب و هک رزب یزار

 هبیتح و سکچیههب « دنتشادیم هاگن یفخمهنیس رد هشيم نایاوشیپو ناربهرد
 ناختفه زا هک ی ناسک هب رکم « ناصاخ هب رکم؛ دنتفگ یمن زیندوخ نادرک اش

 هک دزبزادنیا اب ادامش ناگیارهب نمالاح و, دنتشذگ یم بئاصمد لمحت د هب رجت

 . منکی م شافنم امش یارب ادمظعا مسا «میظع زادنیا «منک یم انشآ

 . تسا میوقت لباقریغ « دیجنسهب اد نآ دیهاوخب لوپ اب گا هک یزار "

 اش هب رکا « فصولادیاز یلاحشوخ « دیشاب لاحشوخ « دياب امش الاح نیارباثب

 دان الا ؟ دشدیهاوخ لاحشوخ ددقچ «دباهدش ناموت نوبلمککب هدنرب هنیوگب

 شیبیلیخ دیناوتیمزاد نیازا یهاک آد عالطا اباریذ « دیوش لاحشوخنادنچدص

 ' .دیدوآ هگنچهب اد یتخبشوخ د یتسددنت ,دیهاوخیم د دینک یم روصت هچنآزا `



 ۸ مزیت ونپیهدوخ

 ادني دات هک دزب نادرم هک.تسهیزیچ یلدرین« یلماع .یرس « یزاز

 . دنک يم د هدرک قفوم

 اد یکی هک تسه تایحرهاظ یوسن آرد یرتتسم دیفخم ربهدد امنهاد 7

 د قفوم ار رگید یخ رب و دنمتدرث اد یکی نآ « زبهد اد یرگید « دنمشاد

 . دنک یم بایماک
 یکیدزقنیع ددامش « تسا امشنورد رد «میظع زار» نیا « ریبک رس » نیا

 ؟ارچ . دیتسه رود نآزا یلیخ « نآهب

 هگنچدد زاد هدیئادیمن ار «میظع».نیاهب ندش كيدزنذاد هکشيا یارب

 . دشدهاوخ شافامشیارب زاد نیا باتک نیا ددالاح !دینادیمن ادار نیانتفوک

 . باتک نا رد

 مزیتونپیه دوخ تیهامد نونف هیلک و د ربراک« دیاوف ابامش باتک نیارذ

 دیاشهجیتن رد . دیئامن مزیتونپیه اددوخ تسناوت دیهاوخمهامش؛ دشدیهاوخ انشآ

 تسدب اد رهک یاهجنک رد ٍدیلک « دباهتفاب تسد تایح " ریسک | هب تفک ناوئب

 اریذ ؛ميوگیم كيربت «میوگ یمشابداش امشب .دیاهدرب یپ بک اسهب,دیامدردآ
 اهن ویلیمهک دینک یمفرصادیتقو«دینک یم هعلاطم اریانک دیدادیم ربماک یهادرد

 نیا درک هساقملوپاب ناوتیمن ادنآءرمد هرهبهکیئاجات .ددادمسن و هرهب رباب
 هعلاطمشور: دینک هعلاطم دابدنچ اتدداد باتک نیا ؟ تسا حیحص دحهچان داتفگ

 ` الطاد سمو هرفن اد هویج الثم ؛دهدرپیفت اد یمسج تیهام هک ی رهوج:ریسکا ب۱ :

 .دنیوگ ریسکا اد بایمک و دیفعدایسب زیچ ره «لاثمرد «دیامن



Aتک رزب زاد یادفا ا  

 ین « دیاهدناوخ مزیت ونپیه یسانشناود باتک همدقم رد هک دشاب یشور دیابامش

 د دیشاب هتشاد «تفد» دیشاب هتشاد « زک رمت » دیشاب ' «سکلر» و ,دیشاب «اهنت»
 د هجیتن نایاپددد  دیسوناد باتک هیشاح «دیشکب زمرق طخ باتک لاطم ریز

 قودنص نارهت : یددآهب و دیداد نایب نم یاعدا و هدیقع لباقم رد اددوخ هدیفع

 هک باتک ,دننک وداج بلاطم نياد امشنیا الاح. دیئامن لاسرا كوباک ۱ یتسچ

 هتشون و هتفگ " یمیدب لکش هب لقادح اب د تسا میدب و ون * هزات ثیحره زا

 ۱ " . تسا مدش

 نا رهآ ۱۳۶۰ هامدادرم مهد - ك وباک

 هداهناو لث = سکلر ۱ ٠
 هرات ؛ون س عیدب ۲ ۰



 ۲۰ 1 ۱ مزیل ونپبیهدوخ ۱

 دیسرتب دياب امش هک هچنآ زا «دیسرتن باتک رطف اب یتفلک « تماخضزا
 هنتسه كچ وک اهباتک یخرب « اهباتک رطق هن تسا اهباتک بلاطم دیشاب نآرگنو

 نیاربانب . تسا تقدمدننک فلتو یوتحمیبد هدننک هتخاهن آ بلاطمیلد تک زائد .

 هننک یه یذومآدب « دننک یمفلت اد امش تقد هک دیس رتب یئاهباتک زا دیاب امش

 دایژ رطق نتشاداب هک دنتسه اهباتک یخرب یلد « دندادن یدیفم و هدنزرا كا

 فزڈ باتک لاثم ناوتمپ+ دنتسه دیفم و یملع بلاطم زا رپ د نیرش « هدنژومآ

 لماشهک تساهحفص ۴۰۰ دودحرد دلج رهودلج ۰ ارم نافوط شرغد وماسلاب

 عورش اد باتک نیا سک ره هک «دشابیم مزیتهینام ناتسادد هسنارف بالقنا خیات

 .دداذگب نمزهب ار باتک و دوشادج باتک زا یاهظحل تسا دداق یتخدب دنک

 هگنراب تمسقره هک تسا تمسق داهچلماش زین مزیئونپیه دوخ باتک
 رهزا امشهک تسا هحفص دص دودح رد تمسق رهد تسا هدش ادحد صخشم یصاخ

 شخب رهددوفحفص رهردهدالعب هدینک ندناوخبع ورشدیناوتیمدمآ ناتشوخ هک تمسق .
 هداسیناب زب باتک بلاط» هدالعب «دیریگ یم داب ینادارفد هدن زرا یملع بلاطم امش:

 امش تامولعمبد درب دیهاوختذل بلاطم ندناوخزا هک تسا هدش هتشون نیریشو

 .دیآشوخ هچامش هفئاذ هبات باتک بلاطم مهنیاد امشنیا الاح . دش دهاوخ هدوزفا



 ىلع عماجم توعد ۱ ۱ ۱

 یملع عماجم توعد

 هدوم رفدیهاوخ هظح الماد یملع عماجمیاههمانت وعد هدن | هحفص دنچرد

 اهناتسدامیپو اههدکشنادفرطزا اههمانتوعد نیا .تبمامدمآلمعب هدنداگنزا هک

 اردیاوفنیا اهشرازک و يک اههمانت وعدنیا هدهاشمد هعلاطم «ٹتسا هدمآ لمعب

 : مرحه ناک دنناوخ هک دراد

 . ذیئأتو هجوت ددوم مزیتونپیه ضاح لاح رد هک دنوشیم هجوتم - الوا

 ۱ تسا یملع عماجم

 روزینونپیهد مزیتونپیه هب تبسن ناگ دنناوخ هجوئو دامتعا - ًایناث

 . دش دهاوخ رتشیپ
 نقش و اف اهوگتفگ اهثحب مزیتونییه تایلمع لصفم حرش

 _ . دش دهاوخ پاچ هدنب آرد مزیتونپیه تارطاخ ناونعتحت یاهناگ ادج



 ۲ ۱ ۴ زین ونپیهدوخ

 لب
ut MDب۳  yA 

 lp ji نارو نار یہ ام ناز
۳ ۰ 

 یلیعامسا یلع دان یاقآ راگیس كرت حرط یسررب : عوضوم
4 

 هزورسسپ صسررب تهج تسا دنمشهاوخ یلاصبانج زا هلیمونپ دب "امرتحم

 دروم نیا رد ییاهن یریگ میمصت و یسلپعامسا یلم دان ياقآ راگیس كوت

 یتعنص و یملع یاهشهوژپ نامزاس ر د ۱۳۸ تفاس 1. هام دنفسا < هبنشهس زور

 ۰ هسسیناسر میبروضح یرسصخت عیانص و یهاگشیابزآمولعشخب ناریا
 زا "البق« دوب دهاوخ دیغم رایسپ هحلج نیا رد امش تکرش تسا یپمسیدب

 ` . درا د ار رکشت لابک یلاممانج یراکمه

 3۰.۷۱ - ۰۹۰۳٩ نقلت راوازم شبل نیدرورف نابایخ - نارهت هاگشناد لپاتم + سردآ



 ( قباس یولهبراضد ) ادهش ناتسدامیبهب توعد ۳

 "(قباس یولهپ اضر) ادهش ناتسدامیب هب توعد
 توفد ۱۳۵۵/۳/۱۱ خیرات رد دیئامرفیم هظحالم ریزعمان رد هکیدوطب

 ناتسدامیب ناکشزپ یاربو هدش رضاحناریمش رد مقاو ادهش ناتسدامییرد هک دش

 . میامن ینارخس مزیتونپیه هداپرد

 ۱ : هیات دامو یلامیانج عالطاب ل ارم ۳ ب
 هسلیسونی دپ ییا مات رک د یياقآ بانج دانش 2

 خیرات رد هک دیا لمعي توعد یمارگ راکمه نآ زا

 ۱ نلاسرد وعس) ۱ تماس زا ۲۵/۲7۱۱ هی ۱

 " ,مزیتونیمه هسنیم زر د یولهیاشر یک دزیزکرم سنارفدک
 ۰ دیلامرف تارن 2

 ف نیر

 رگ

 ۱ .یولپیاضر یک 4 1





 ( قباس یولهب اضد ) ادهش ناتسدامیبهب توعد 1۵

OB 

 خیار اکیا + دنزومآ یناردعس زا رکھ نمض
 سارق ناس ر د منبر ۱

 سلب هی ده دی دومرف داريا یولبپاضر یکشزیزکرم

  هنیپتبادجنآ تاسز زا یتا در دق ناونحی طقف هک ار

 0 در عقاو لوق دروم تسا دیما ه دومن می دقث ه دش

 . دیفامرف مالعا ار نآ لوصو تسا ینمتم

 بی رق نیسح رتک د یاقآ بانج را وگ رزب تسود
 ۰ یل اعب انج فطل زا دش لصاد یل اعبانج گ دزب و هدنزدا رایسب هیده

 تمدح «دداد یگ زات الماک هک ینارنخس عماجم لییف نبا لیکشتو یدا زگ رب . مرا رگساپس

 ۳۳3 بجوم دذشابیم هدنزومآ و دیدج ؛بلاج هک لاح نعدد تسا یعامنجا ےگ رزب

 هتخانشناماگشیپ فیدردد دیدجشناد یفرعمو مزیتونپیه یسانشناود خیرات یداذگ نابنب رد
 .دنیامن یفرمسدروآ دوج وب یمانمگ ددیرگید هک ارهچنآ هک دنشاب یناسک دب اب هرخالاب هدیوش

 (4 وباک) یسداط نابعش



 ینگ ۳

 را ها ( یم اشن لک ينيمز یوم ین تم جا شرات ۱
 0 ا را دمت زگتسر یجب ېم راضت ب

 ۰ بو بت دز س ۱ 3 ۲ اسب یاس

 راب ود یهام دنیابرف رثم تقفاوم تروع رد د دریم انافت "ارت
 رد مزیتونییه لامحتسا دراوم,رسیر دت روظنمپ سوا درکرس بانج
 هتسباو یول اغر e ینارنخس دارا روظنمپ یکشزپ روما
 ۰ دنروآپپ فیرشت یعامتجا تام دخ يماشنع اش ن نایزاسب
 تیاهت ماعم وایت ن ..آ زا دومرف دیم اوخ هک ي دعاسم ما تسقا ز زا

 گل راکم ج , ۰ تسارازگناپم
 ' دوشیم هداتسرف یوا ٩ هزیاد تسا اب رم رسفا غالبا هنبچ هو
 ازور وسیر دن ت دم سیر دت لحم دنیابرف روتس د تسا .دنمشهاوخ
 ۱ د درک رازگش ز ن هب ات م العا ! ار هام ر دیر دت تاقاس و

 ۲ گنهرس یلنسرپ تامدخ دریا د سیر .

1 

 رد مزیت ونپیه ییردل روظنمب كوباک « دوشیم هعغاطم قوف همان رد هکیروطب
 .تسا هدش توعد ادهش ناتسرامیب یکشزپ هدکشناد ۱



 ( قیاس یولساضد ) ادهش ناتسرا-ب هب توعد ۱۷

HITE a ۱ 
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 ۰۵۲ ۱۲/۱۹ خراترد یلاع هسر دنیا نایوجشناد هداف تسا .ووسبظنم د ي امنیم توعد بانجنآزآهلیسونپ ذب

 ۱ سیما یہی دب دیوش امرف فیرشت رسلبأپ هب 6 ۳

 ناس ۳ تشگربو تفر هنیزه نینچسهو تماقا ت دمر د پاتجنآ

 ۰ دوی دیه اوخ یلاعهسر دمنیا

 یئابط ابن ل دهاضولا دیهرتک د

 ..یسسهامتجاو ید اصتقاولع یلاع هسر دم سیئر
۱ ۱ 2 ° :0 

 م
 ص ۱ جت

 سی ہی ہو س ہیوم ھی ا وی ا ما ا و کا یا ےن ےک مات اما

 رداباب : یناشن

 شیامند ینارنخس یارب كوباکدوشیم هعلاطم قوف همان رد هکیدوطب
 تساهدشنوعد یعامتجا و یداصتقا مولع یلاع هسردمهب مزیت ونپیه یلمع



 ۱۸ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 ؟دب راد ی رظن هج امش
 دیسی ونب اردوخ رظنو هدیقع مه امش

 باتک ناگ دننک هعلاطم هب رظن

 یاههمان لاحبات ۱۳۵۳ خیداتزا «مزینونپیه یسانشنادد باتک داشتنا زا دعب

 ناتسناغفا«هیک رت ءایلاتبا «هسنارف «ناتسلگنا هاکیررما «ناریارسارسزا یدایزدایسب

 یئانثتسایاهب اتک فیددرد اد باتک نیا هک ,دش هتشون ہدئراگن یارب ناتسوددهو

 یاهدیقع نینچ هجدجیهب هدن داگن هچرگ «دنتسنادیم یئاهج .یاهراکهاش فیدرردو

 هدناهدرک فی رعتمژیتوئییه یسانشنادر باتک زا ناگ دنناوخ رثک ارگ اد مرادف ار

 باتک زاغآ رد امش هک دناهتشون دوخ یاههمان ردرثک !؛تساناشدوخهاگ دیدزا نبا

 ارنآ تعاسکم ات مین هکنآ طرشب دش دیهاوخ بانک نیا قشاع امش ».:دیاهتشون

 «دینزب قرو

 ` «مزیتونپیهیسانشنادر» باتک قشاع امهک دناهتشون رثک | هکنیا للع مینیبهب



 ؟دنکیم بذج ادهدنناوخ « مزبت ونپیه یسانشناود » باتک ارچ ۹
 ت 000000000000

 تبع مه یونی دوخ» بان شاح باتک رد لوسا نامه ای "۲؟تسچ میامدش

 ؟ ريخ اب تسا هدش

 دنکنیمبذجا رهدننا وخ «م زی ونییه یسانشنا و ر» باتک (رچ

 دمآداکباد نارگید هک یوکب ینخس :دیوگیموک و هروتکید :لفا تلع
 مه هک هدش هتفگ ینانخس » مزینونییه یسانشناور » باتک رد .دیآ شوخ هک آهن

 ۱ هکسک «باتک ناک دنناوخ زا یکس لوقب دی آ یم شوخ مهد دب , ۲ یھراکب اد نارکید

 صوصخب ,دشیدنایمرت ولج شدوخ نامززا لاس دصناپدنک یم هعلاطم اد باتک نیا

 و فولواپ هدیقعزا هک «یلارقهق ریس لسلست 9و «یطرش باتزاب نوناق» ثحبمود
 . نیاهب اد هدنناوخ ؛ثحبمود نیا هعلاطم هیت « تسا هدش یصاخ تشادرب دیورف

 هدشاب ملاس ینادررظن زا دناوتیم یطیارشرهرد درف ره - الوا هک دناسریم هجیثت

 شومارف و درط تاعامتجارد دياب هیبنتد نادنز مادعا اینا «دشآب هتشاد اد شمارآ

 یلدا قیرطب درک تیبرت مخ اب اد هکسو هبرک و شوم ناوتب یتقد اریذ دوش

 ادخ دوجد یملع تابثا باتک نیا رد هدالسب .درک تیبرت ناوتیم رتهب اد اهناسنا

 تف رک رارف ثحب دروم ایند رد رابنیلدا یارب لکش نیرتمیدب اب د یعقاد ینعمب

 ۱ .تسا

 یداساب بلاطم نیرتیملع «مزیتونپیه یسانشناور» باتک رد : مود تلع

 عورشهداسویمفاد یاهلاثمو اهناتساد یملع بلاطم اب .تسا هدش نایب لکش نیرت

 ۱ .دناهدش

aeمع بلق رد دیاب کک كب ل :دیوک یم ابدا زا #4  



 ۲۰ مزیت ونپیهدوخ

 «ساصاوقشع هیددا «مزیتونپیهیسانشاور» باتک ر د «دنیشن لدرب مرجال «دیآ رب

 هتفرگ هبام ناجو لدزا هک تسا ینانخس نآ رسارسد تسا هتفرراکب قایتشاودوش
 .تایدامد لوپ رطاخب هت .تسا

 هنتسن دداق,دبریک یم تسدب امش هک یملعءاهباتک رثک ۱ : م راهچ تلع

 یندناوخونیریش «دنیامن بلج دوخ فرطب ارامش دنتسیفرداق «دننک بذج ارامش

 باتک یتقدامش یلد «دهاهدشن هتشون نشودد هدرپیب .حضادبلاطم «دناهدشن هتشون

 هدینزیم قرو ادنآ و دیریگ یه تسدب اد مزیتوئپیه یسانشناود یاهحفص ۸

 و هینک زاب هک اد باتک یاجک ره د ؛دیداذگب نیمذهب ادنآ دیقتسه رداق رتمک

 باتک رسا رس هوالعب «تسا اریگ و اداوک «عوبطم «نیریش لسعدتنام «دینک هعلاطم
 دینک یم هعلاطم هک اد هحفصرره و تسا هدنزرا د یملع بلاطم نادازه زا ولمم

 هک دی ریگیم داب اد یبلاطمو «دوشیم هددزفا امش تامولعمب هک دشامنیم هدهاشم

 مزیت ونپیهیسانشنا دد باتک هملاطماب «دروخیمامش هنازورراکب یاهلیسددرا زبادننام
 نیمهبتسا هدشن فلت امش تفد هک دموشیم هجوتم هقیقدهب هقیقد هظحلەب هظحل

 یهاتوک تدمددادامش یاهحفص ۸۰۸ باتک هک دناهتشون یدایزهدع هک تسا لیالد

 یارب هتبلا هک میدرک هعلاطم ارت ذود هسدد ام دنسیوتیم یاهدع * میدرک هعلاطم

 یاءدع «میدرک هعلاطم ارت آهتفه كيدد دنسونیم یاهدع «تسا رواب لباقریغ نم

 بلاطمام هک دنس وتیم یاهدع «ميادرک هعلاطم ارامش باتک راب هس ام دنس وتیم

 هازور داکب هک تسا یبلاطم زا رپ باتک همه اریذ «مینک یم ظفح ار امش باتک

 .دشاب ظفح اد بلاطم نیا دیاب سک رهد ددوخیم

 درک هعلاطم ناوتیمن مه هدا را راشفو رو ز اب | راهباتک یخ رہ

 هعلاطملها .متسه هعلاطمب دنمقالع هکنیااب دوب هتشون ناک دنناوخزا یکی "



 دم

 تسا تایص وصخ نیمه یا رادمه« مزد ونپیهدوخ»« رضاحباتک اپ آ ۳۹
kkلب  

 هحفصدنچ ېناوخب ناوتیمن «منزیمردز هچ ره اداهباتک یخرب نیادوجد اب «متسه

 متسیندداقو ؛منکیم باترپ یرانک هبو مریگنیم دددرس «موشیم هتسخ «مناوخیم هک

 بانک یلو ءمنک هعلاطم رخآ ات هکنیاهب دسر هچ مناوخب فصن ات لقاال اد باتک

 رگید تدابعب « دربیم دوخ هارمه اد هدننک هعلاطم یب آ نابرج ریس دننام ءامش
 عفد نآ هحفصهب هحفص هکلب « تسین هدننک هتسخ اهلت هن ؛ دنکیم مزیتونپیه

 دسون یم ناگ دنناوخ زا یکی .دنک یم یگتسخ

 . < دیایب دوج وهب نینجشا

 ره اریذ «تسین یئاگمه اهدیجمتو فیرمت نیا هک منادیم دوخ نم هتبلا
 ؛تسایسایس یاهباتک قشاغ هک یسک الثم تسادنمقالع یصاخ باتک هعلاطمب سک

 باتک تییاذجد یئاریگ لاخرهب درب دهاوخ تذل رتمک یسانشنادر یاهباتک زا

 یشان هدنناوخ ندردزا للع نیا هک .دراد مه یرگید للع مزیتونپیه ینسانشناور

 نیشنلد ادنآدنک یم كرد نآ زا هکییامزمد دوخ هقئاذ قباطم سک ره هک ,دوشیم

 ۴ .دیادیم

 ` نیمه یاراد مه «مزیت ونپیه دوخ» باتک رضاح باتک اب آ

 ؟ تسه تایص وصخ

 هک اد هچنآو درک دهاوخ یضاد اد هدنناوخ < مزیتونپیه دوخ » باتک

 « مزیتونییه دوخ » تصفاد باتک نیا رد «داد دهاوخداهب «تسن ]لابئدهب هدنناوخ .

 مزیتونپیه ار دوخ دوطچ هک دیمهف دهاوخ هدنناوخ الامتحا و تسا هدش نایامت
 نکسم«دنکیم قرف او اب یا ایر او تسا نکمف هچرگ دنک
 ۱ طفحاب اه آزا یکی یلد «دنشاب هدرک هعلاطم اد یک دننادنفد انش نفرفندد تسا



 منکی م ضرع هک تساجنبا , دنکب یگدنناد دناوتت «یگ دنناد نف نتسنادد ندوب

 نخسماتوک . «دوباناد هک ره دوبن اناوت» نیارباثب دنک یمقرف نتساوتاب نتسناد

 نادنچ هدنداگنيلو درک دهاوخ یضاراد هدنناوخ «مزیتونپیهدوخ» باتک هک آ

 هدش هتشون عامتجا زا جراخرد «مزیتونپیه یسانشناور» باتک ارز .تسین یضار

 زا زورره نم .تسا هدشهتشون عامتجا نورد رد «مزینونییهدوخ» باتک یلدتسا

  نیدنچتدم ادصیبد مارآیاهدکهد هب واز رداهنت یقاطادد بش۱۲ ات ۶ ای۵ تعاس

 مزینونپیهدوخ باتک یلو ېدوب «مزیتونییه یسانشناور» باتک نتشون لوغشم لاس
 هتشون دول آرهذ یاوهد هک رحتم یاههداپ نهآگنهآ نام دد ,غولش نا رهترد

 زوررهد زدرود اب كب هتفه ره رد مزیتونیبه دوخ باتک نتش دون یارب «تسا هدش

 هسلجاتهسلج ره هکیروطب ؛مسونب ادن آمدرک یمادیپ تصرف تعاسهدای كب دیاش
 یسانشنادر» باتک یلد «دشيممک بلاطم «دشیمهتشیسگ مزغمرد بلطمهتشد هدنب آ

 ۰ . دشم هتشون موادم تعاس۶ ات ۴ زدرره هزور همه «مزیتونپیه

 نورد « مدوب باتک نورد نم « مزیتونپیه یسانشناور » باتک نتشون ماگنه

 دوخ » باتک نتشون ماگنه یلد « مدوب لصتم « مدوب باتک دد قرغ «مدوب اههنحص
 ؛مدوب هنحصذا جراخ «مدوب باتک زا ندربب .مدوب باتک زا جراخ نم « مزیتونپیه

 ۰ . مدوب لصفنم

 a مزیتونپیه یسانشنادر » باتک هعلاطم اب مرتحم هدنناوخ امش
 هعلاطم ماگنه یلو «درک دیهاوخ كرد نآ تایلک زا ار ؛نافرع قوش «شمادآ

 «مک تفد «یبصعیاهداشف ,شماد|مدع «رکف زک رمت مدع «مزینونپیه دوخ» باتک
 نتشون زا نه لاح ر هب . درک دیهاوخ طابنتسا نآ تایلک زا ار راشفد یگتسخ

 دوخ «ېلاوتب دعب یاهپاچدد نا ءاشنا «ېتسین یضاد دصدددص«مزیتونییهدوخ» باتک
 مرتحمهدنناوخ امش ماهتسناوت طقف «مزیتونپیه دوخ» باتک رد اریذ ېنک یضار ار
 د یلک داپس رظندیدجت «دش پاچدلجدازههسرد مزیت ونپیهدوخ باتک .منک یضادار



 دهعهب یافو ۱ ۳۳۰

 و یساسا رییغت نیا یدعب پاچ رد لا هاشنا ماهدرک عدرش نونکا مه زا ار یساسا

 هظحالمدشاب رت زیگنازاجعا ودیامن رم رتبلاجیلیخارباتک دیاش هک ار یلک

 . دومرف دیهاوخ

 «زینونپیه دوخ» باتک نتشون لوق «زیتونپیه یسانشناور» باتک نایاپرد
 متشادن نآ نتش دون یارب یفاک تصرفنم كلذعم «دیشک لوطمه لاس۷و «مدوب هداد ار

 ٠ ارم مزیتونپیح دوخ دارقیب ناقشاع درکم تامجارم و اهنفلت ءاههمان هرخالاب
 شتنموپاچ ماهدرکن رظن دیدجتد هتشوناد هچنآ .هدشیوجن رهب هک درک دوبجم

 یضاداد مدوخ مئاوتب مزیتونپیهدوخ دعب یاهیاچرد مهدیماد لوق نیایلو . میامن ۱

 زاجعادباش هتشون نآ هدوب یضاددوخ هتشول زا یتقو الومعم هدنسون اریذ «منک

 . دوشپ نیرفآ
 ۱۳۵4 - ك وباک امش رادتسود

 دهع هب یاف و

 هباتک لوا پاچ زا لاس ود متسه دوطس نیا نتشون لوفشم هک نونکا

 بلاطمرد رظندیدجت لوفشم نم هک تسالاسدد تدمد .درذگیم «مزینونپیه دوخ»

 هظحالم هدبنک هساقم لوا پاچ اب اد باتک نیا امش رگا الاح و متسه باتک

 . تسا هدشلصاح یدایز تاریغت تشیهامو لکش رد هک درک دیهاوخ

 لکش رد تارییغت

 خاد یگند تای لدا باج دد منک یم رک ذ اد مهم تارییغت طقف

 . تسامدش شخب داهچ پاچ نیأدد دوب شخبدد باتک



 ۴ ا مزیت ونپيهدوخ

 نشود اهکع ؛دوب بارخدایسب لوا پاچدد باتک رب, واصت و اههثیلک
 ینیچفو رخو پاچزرط دناهدش رتهب اهکعپاچ نیادد یلو ءدندوبنحضاوو
 « هدش لقتنم باتک ل واهب باتک رخآ زا بلاطم تسرهف ‹ هدش ضوع یلکب

 , وق رک رییغت بلاطم سوئر

 تیهام رظنزا

 یاقآ بانج امزب زع تسود طسوت باتک یاههتشون یخرب و تالمج
 یاهناونعهدش حیحصت نا رهت هاگشناد داتسا وتایبداددرتک د یگاضدرتکد "

 راک زا یژات دود » و «م زین ونپیهدوخ و نآ رق»ریظن یدابذدایسب

 یاهسالک اب ناسنا لماکت لحارم صوصخرد هحفصاههدصوصخب و «شی وارد
 میهاوخب رگ ا هک تسا هدش هفاضا رگبدداعشاوبلاطم یرایسب و یناسنا دوعص
 رهب ء دش دهاوخ یاهناگادج تسرهف دوخ ميس ونب اد تارییغت یکی, یکی

  ندزقدواب الاحو منک ی ضارمه ادمدوخ متسناو هرخالاب پاچ نیرادد لاح
 دوجوب ریظنیب یراکهاش ميگوگب رگا هک دیئام رفیم هظحالم باتک هعلاطمو

 اهننهن هک ت سا اهباتک لیبقنیا طقف و مياهتفگن فا زگ هب ینخس تسا هدمآ

 یارجت نسو شناد نسهب لاس اههد نت فلت !دهدنناوختقو و رمع
 .دبا زفایم هدنناوخ

 ۱۳۶۱ هامدادرم كل وباک



 .مزبت ونپیه دوخ ونآ رف ۱ ._۵

 حر
 مزیت ونپیه دوخو نآ رق

 : مزیتونییه د تسین هدیشوپ یسک رب نآرف یناهج د یملع یاهینیب شیپ
 نی یتح و هملک هب هملک « هاقبقد نآ رق رد مه مزیتوئپیه دوخو

 . تسا هدش فی رعت هطقن هب هطقن

 هکر زبنیصصختمد نادنمشناد هک ادیفیرعتتقیقح نیاندش نشدد یارب

 د مینک یم دارکق دناهدرک مزیتونپیه دوخد مزیتونپیه زا مزیتونییه یسانشناور
 نیب یاهساقم ات ېینکیم ناي دراد دوجو هراب نیارد نآ رق رد هک مه یئاههیآ

 ۱ ِ . دیآ لمعب اه نآ

 تب ناو - یج - سا رتک د : دیدجیسانشناور رد مزیف ونپیه فی رعت

 مزینونپیهیسانشنادد باتک رد هک «تسا یسیلگام زینونپیههک ر زب نیصصختمزا یکم

 قبطمزیتونپیه فیداعتد دیاقعد تافیلأت «ناشیایفرمم هدابردهحفص تصش دودحرد
 . تسا هدش ثحب ناشیا هب رظن



 ۳۶ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 مزیت ونپیه » : دنک یه مزیتونپیه زا « تلپ ناد » هک ی فیرعت قبط
 < تبنا هذ دداا رف رک رم زا تایم

 یسانشناورباتک دد هرابنیادد ؟درک زک رمتم ناوتیم هنوگچاد نهذابرکف
 هداشا راصتخاروطب اجنیادد «تسا هدش ثحب لصفمررکف زک رمت ثحبمدد مزیت ونپیه

 دیشروخو حبصدیشدوخهب ؛عمش هب ندش هريخ. هايس هطقن هب ندش هریخ ,دوشیم

 زک ستمادرکف نآ رباظن دنآفیادصدسفنتد بلفنابرضهب ندرک شوگ «بورغ

 « وه درک ذ «تسا نتفک رک ذ ندش مزیتونپیه رگید یاههاد زا یکی . یامفیم
 2 «ٌرا» هبلوصد یاههادزا یکی دن ريک یمافرعو شیداددهک «قح»و

 «ربك هللا»یهللا زا هللاال»-«یا ناحبس»ریظن رگید یاه رک را رکت .تسا ندش

 قسط اد اهرک ن نیا زا یکم, یتقد کا قو قح لوصوهب اررک اذ

 دوخابهبذجو هبلختاحب «دنک رارکتراب دازهات الثمدایذ ینیعم طیارشو دوتسد
 یکی «تسا هدیافد یاراد ینادردیحورصاخ تلاحنیا هک «دب ایم رد مزیت ونپیه

 . هجلاعمد یریذپ نیفلتیارب یک دامآ تلاح یرگیدو یبهذمد یناحدد تلاح

 هبادنمومدرک اذ «قح» رک ذ دارکت هک میتفگ : رکذ هراب رد نآ رق داعفگ

 كيدز تّیدسا هبو ءدروآ ده «مزیونییه دوخ» اب هبذجو هسلخ مانب ساغ تلاح
 ونشدد یدهاوشد هداشا نآ رق ددهک ,تسا هاگ شیبو مک یناملسمرهد دنکیم

 ۰ یدابیاهراتفگ هدابنیا ددزین ناماماو (ص) ریمغیپ «دراد دوجد هدابنیادد حضاء"

 . میددآیم میرک نآرق زا هبآدنچ داصتخاروطب الاحد ,دنراد

 لدا ۱
 دیئوک رک ارم سپ » ینعی « مک ک اینه رک ذ اف » : دیامرفیم دندادخ

 < منك داي ادامش :مهنم ات"



 .م زین ونپیه دوخ ونآ رق ۳۷

 مود ۱

 . . نآرقزا رگید هیآ
 هلنج زا نینموم» ینعی «مهدونج یلعد ادوعقامایق لیان ورک ذی نیرذلا»

 موس

 ۱ نآرقزا گو یاهیآ

 یف ندرکفتم و مهب ونج یلعد ادوعق و ًامایق هلیا نو رک ذپ نب ذلا »

 هتسشن لاحدد دنیوگیم ادادخ رک ذ هکرناسک »:ین « ضدالاد تاومسلا قلخ

 «نیمذو اهنامسآ شنیرف آ هداپرد دننک یم رکف# هدجس لاحایو هداتسیاد

 : | مراهچ
 ادخ داتنک زا رگید یاهناش

 ودغئاب ل وقلا نم رهجلا نود وایفخو ًاعرضت كاسفنیف كبر رک ذاو»
 «نیلفاغلا نم نکت الو لاصالاو

 هبآ یئعم

 ب رک د
 ۱ ناتو » " < ناگ د ننک ت لفغ زا شابمو ماهو حبص داتفک رد

 هب فوصت یمالسا ءاشنم ناونع تحت ینغ مساق رتک د فوصت خىرات باتک رد

 یرگیدرایسب یاههیآ زین نآ رفردو تساهدش هداشا نآ رقزا یداب زرایسب یاههبآ

 یئامنهادوتامیلعت یاسا زین ناماماو ناربمغیپ هدداددوجو رکفت ورک ذ صوصخرد
 ۱ .تسا ناددد رکف شمادآ دیلک هک هدوب رکف هرک رمت یائبمرب ناشیاه

 دد هدنیآ رد دراد لامتحا « دوشیم تیافک هژادنا نیمهب همدقم نیا رد

 .دوشهتشون «مزیت ونپیه دوخ ونآر ق» ناونع تحت یلفتسم باتک تصرف تروص

 .میوشيم باتک بلطملصا دراد الاح « د ریذپیم نایاپ باتک همدقم اجنیاات

 و صخشم یگند دلج تشپ اب تمسق ره هک ت سا تمسف داهچ لماش باتک نیا

 > ریمضدد اددوخ یادخ



 ۳۸ ` مزیت ونپیهدوخ

 . تسا هدش ادج

 . مزینونپیه دوخ هب جایتحا - لوا تمسق
 لاح هچ مژینونپیه لاح رد مزیت ونپبه دوخ رد یاسحا مود تمسق

 . میداد یساسحا د

 .  مینکمزیتونپیح اددوخ هنوگچ - موس تمسق
 مزیت ونی.ه دوخ زا یراد ربهرهب - مداهچ تمسف



 مزین ونپیهدوخ
 باتک مب دقت

 دشاب رت دونشخ زو رما ناسنا هک میذک هچ
 رت شیب یماگ
 ثک دزب زار یاشفا

 باتک نیادد

 دیس رتن باتک رطق زا

 یملع عماجم توعد
 ( قباس يولهپاضد ) ادهش ناتسدامیبهب توعد
 ؟دب داد ی رظنهچ امش

 ؟دنکیم بذج ادهدنناوخ « مزیت ونپیه یسانشناود » باتک ارج

 . درک هعلاطم ناو یمن مه هدادا داشف و دوز اب اد اهباتک ی خرب
 یاداد مه « عزیت ونپیهدوخ » بانک « رضاح باتک اب آ
 تسا تایصوصخنیمه

 دهعهب یافو
 .مزیت ونپیه دوخ ون آر ق



 ۳۰ مزیت ونپیه دوخ

 لوا تمسق
 قربهب جایتحا دننام « مزیت ونییه دوخ»هب جایتحا

 تسا یئانشور و

 ۳ . دزاد مزیت ونپیهاب هداوناخ ره هک ی جایتحا

 ۵۰ ۱ .(ص) مناخیاکشو هل
 ۵۲ . تسا یگداوناخ تافالتخا رثک اددد یوراد مزیت ونپیه
 ۵۲ . تساامش تاساسحا و فطاوع « زغم دیلک « مزیت ونپیه دوخ »
 ۵۵ .شمارآ !شمادآ ؟ دهاوخیم هچ نا ریاذو رما عامتجا ناننا

 ۵۶ . ریشاب هچدوم لیدبث
 AY .« مزیت ونپیه دوخ » دیاوفهراب دد زن ورآ یراه هدیقع

 0۷ . یگ دنذ رد طاشن و ینیبدوخ ٩-
 ۵۷ . یرکف و یمسج تمداقم دابدذزا ۲

 ۵۸ . یباوخیب جلاعم ۴
 ۵۹ . هاوخلد عقومرهرد باوخذا ندش دادیب ۴

 4 . هظفاح تب وقت ۵
 ۵٩ .. رکف زکر مت تیوقت

 4 ۰ . یلاونشزین و ینیبزیت -۷
 ۶ . یریگ داب رد تعرس ۸
 9e . دود دایسب تا رطاخ یردوآداب و تاناحتمارد تیقفوم -4
 و . یگشزپنادند +

 رو . ناریازد یگشزپنادند دد مزیت ونپیه زا «دافتسا

 ۶۵ . نوب زیر ولت وداد « ینارنخس « شبامن هنحص « نس ذا سرت ۱

 ۶ . هتفخ یاهدادعتسا ندرک رادیب -۳



۳ 

 . مزیت ونپیه دوخ هلیسوب دزدیب نامیاذ -۱۴
 . نابزتنکل هجلاعم ۴
 . سفنب دامتعاو یلوسرت « یئدرمک -۵

 . تاداعزا یزایسب رث 1۶

 . یسنج فا رعفا ۷+

 . ماهلا د یحو -۸
 مزیت ونپیه دوخو ارعش
 دنمهفبدنناوت یمن یبوخب ادنافرع دننادن ادنونپیه نف هک یلارعش
 ظفاح یبدا نمجنارد مزیت ونپیه
 هنازاک رد « مزیت ونپیه دوخ 9-۹
 دشیم شوهیب قب دزت ماگنه هک یمناخ هجلاعم
 ساوسد و ینهذ تاک رحم -۱
 « ذونپیه دوخ » هلیسوب یرغال و یقاچ نامرد ۲۳
 نتسناوتن تلع+
 یدوخرب یدامیب ۲۴ ۰

 مزیت ونپیه دوخ قیرط زا ندش دنمت ورث -۵
 ددوخ تسکش تاباختنا دد ندوبسیسخ تلعهب هک یدادمتسایس

 ندوبسیسخ تلع#*



 r مزیت ونپیه دوخ

 مود شخب
 اکی رم رد مزیت ونپیه تا رطاخ

 ۸۵ تساهدش هددوآ اجنیا کب رمآ تارطاخ ارچ

 ۸۵ تاعالطا همان زور رد اکی رمآهب نمترفاسم ربخ
 +۰ :رمآ دد نایناربا «مزیت ونپیه دوخ» شورهراب رد ك وباک ینارنخس
 ۹ زنیک ت انیج رتکدمناخ مزیت ونهیه
 ۱۰ ۱ نارباهب زنودآ ی راه روفورب زا توعد
 ۱۰۹ مزیت وپه همانیها وک تفاب رد

 ۱۰۴ كروب وين زد اگ وہ, یاهسالک رد تک رش

 ا۳ وب سالک رد تک رش
 1۸ تشاد تهابش رتشیپ اب قر4ب هک یعقیقح

 موس شخب
 تیصخش « مزیت ونپیه دوخ » ميلعت اب هک ی ناسک لاح حرش

 دناهداد رییغت اردوخ

 ۱۱۳ دینادنگیم یزادرپلایخ رد اردوخ هناذور تاقوا رتشیب *؟ یناوج»ب
 ۱۹۳ مدیسرعیم اهردگ دزب ذا مه هسزدم رد

 ۱1۶ یناود تالالتخا داجیا تلع
 ۱۷ . رد عقوق هجیتن +
 ۷۱۱۷ ندوب تشر روصت+

 ۷ یزاد رپلایخ»
 11۸ اهیتحاداف عقد ×



۳ 

 1۹۸ هان ساسحا+
 ۱9۸ ۰. دناوخب سرد تفاوت یمن رکف زکر ءآ نتشادن تلعب (ف) یاقآ .

 ۱۳۹ حب رفت و یژاب یدزرآ رد
 ۷۱۳۱ رد رم

 ۲ هات ساسحا

 ۱۳۳ ددجحم هان ساسحا

 ۳ رکف زکر مت مدع و تألالتخا داجیا تلع
 ۵ رکف یگتفشآ و یگدنکا رب
 ۱۸ دراوم همهرد سرت
 1۳۹ ندوب هفایق شوخو لگشوخ
 ۱۳۹ مردام حیاصت
 ۷۱۳۰ مردام دنام اهنژ

 ۰ ددامد ددب هقشاعم

 ۳ مردام تسردان تواضق

 ۱۳۹ مردام یصوصخ یاهداک یخ رب ماجن

 ۱۳۳ یسنج یورین نتفد نیب زا
 ۴ وجشناد نیا یاهیتحادان یناود للع

 ۶ یرکف ساوسو
 ۱۳۷ کک رم یوزرآ رد زودره
 ۱۳۲ یئوشتسد زا ترفن

 ۱۳۲ دیفس کن رزا ترفن

 ۳۳ یشک دوخ
 ۴۳ رهوش هرهچذآ ترفن
 ۱۳۵ مناخنی/ یاهیعحاران عفر

 ۱۳۷ تیساسح و یجن ددوز ٤ یلورمک

 زیچره زا لبق دنوریم جراخب لیصحت یارب هکیناب وجشناد
 ۱۵۱ دن راد مزیت ونپیه دوخ شز ومآ هب جایتحا
 ۱۵ كگ دزب یرعاش هلاس۱۷ رتخد
 ۱۵۳ ناتسلگنادد نم هلاس رتخد

 ۵9 مرتخد یاههمان



 مزیت ونپیه دوخ

 مود تمسق

 میداد یساسحا و لاح هچ « مزیت ونپیه دوخ » لاحرد

 تسنباوخ مزیت ونپیه +

 مزیت ونپیه رد یشومارف .
 دزادن یدرض اب رطخ مزیت ونپیه#»

 مزیت ونپیه رد اهلا
 نادنم رنهو ناشاقن

 یبهذم ناءاوشیب ندش مزیت ونپیه
 . مزیت ونپیه دوخ و یبهذمیسا رم
 زن ودآ ی راههبرظن قبطمزیت ونپیهباوخ تالاحو لحارم
 درک باوخ ار نادادساب ذا یکن, مهعم

 حور هزابرد نم تاشیامذآ
 لونمامس یاهدادعتسا رباس

 تداعح و یتخبشوخ دیلک
 ایند رب ينارمکح

 ناربا یافرع شال

 درادن حایححا ندیپاوخبناسا +
 . زنودآیراه تایب رجت قبط مزیت ونپیه یاههدیردپ
 .ندبیدازا هاگدسد لرعنک -ل واهتسد

 ,هظفاحهداعلا قراخ تددق - مج, هتسد
 . هظفاح یرادرسکع تااح -ج
 .هداعلاقزاخ تیساسح دابدزا - مشش هتسد

 .تیحصند هظعوم ندوب راایب
 . ینالضعجلف



 تس رهف ۱ ۵

 ۳۰۳ . ندبءاضعا ندشتفس
 .یلخاد هحش رحم ددغ و ندب یلخادءاضعا یودرب مزیت ونپیه ریثأت

 ۳۰۵ . بلق یوررب زین ونپیه رثا
 ۳. . ینوخ یاهگ د یودرب مزیت ونپیه رثا
 ¥ . یشفنت هاگتس د یوررب مزیت ونپیه ریثأ ۳

 فر .شزاوگ ءاگتسد یدررب مزین ونپیه ریثأت -۴
 ۷۲۰ . زا رذا عقد لامعا و تاحشرف -۵

 ۳۹۰ . مزیت ونپیه هلیسوب ندب مسیلوباتم تاربیف ۶
 ۳۹۰ .نانز یک دعاق یورن وخ ربمزیق ونپیه ریث اف ۷۷
 ۳۹ . یگعخوس و زین ونپیه ۸
 فرو . هدنوش مزیت ونپیه نورد موهفما یایئد
 ۳۹۵ . یزب ربث سمش نابذ زا زونپیه لاح*

 ۳۳ .دیژ هردن آ زا یاهدئام دنچ

 ۳ . یدب واج قوش - متشه هدئام

 ۳۳۳ . تذل شطع

 ۳۳۴ . یتسربدوخ رب یگنلک هب رض +#*
 ۳۳۵ . قطنم هاگهیکت - مهدزاود هدئام
 ry . رب ذپلد یسانشقح - مهدزیس هدئام

 ۳۴۶ . هدنب,۲هب زب.رک - شوخ نازی رک

 ۳۳۷ . «ندوب» لماک فذح- دریمنهویم را -مهدزاهچهدژام
 ۳۳۸ . ءایلوالاة رک ذن زا افرع داتفگ
 ۳۳۹ . یماطس دیزیاب زا راتفگ
 ۳۳ . درب دهاوخیم اجک د وخاب ارام « مزیت ونپیه دوخ »

 r . تسا مخت زا دوخ یئاهد شالن رد هدن رپ
 tP . تعیبط یاذتریحو زیگنازاجعا شب من
 ۶ . دازردام روک كرد یگنوگچ

 ۳۳۷ . «وا» هب افرع ندیسد
 ۳۳۸ . نایمد باتک زا هسلخذا یتلاح
 ۳۳۸ . زونهیهدوخا؛هسلخ نا یتلاح



 ۳۶ مزین ونپیه دوخ

 مینک مزیت ونپیه ارووخ هنوګچ

 ۲۳۵ . مزیت وذپیه دوخ شور عونهس

 ۳۴۵ . هاتسا هلیسوب مزیت ونپیه دوخ

 لوا لصف

 « یئاپ و را - یئاکب رمآ» شو رەب « م ربت ونبیهدوخ »
 ۳۳۹ . یلرغ مزین و نپیه دوخشورزاهدافتسا ز رط

 ۳۵۰ . یناود و یرکف یگدامآ
 Yar 4 درک هدافتسا انا رب زا ناوتیمدوطج

 ۲۵۵ . هاگن تیسشن

 ۳۶۰ . رس قرفات اب تصشذا ندبمامت ندرک لشاب سکلر -۶

 9 . هناذوز راکماجنااب نتفد نیئاب روصت -۷

 ۲۶۵ . پچاب تساد تسد زاورب دوصت ۸

 7 .؟ زی ونپیهندش رت قیم ء یارب دوخب نیقلت
 مو . دوش رت قیمع نامباوخ هسلج ره هک مينک هچ
 ۳32۸ . دینک قیمع اددوخ زونپیه دیناوت یم هجزد هچان"

 ۳۶۹ . ؟دیدشن مزیت ونپیه رگا



۳۷ 

 مود لصف

 یدنه شو رەب « مزیت وُ؛بیش دوخ »

 ۳۷۳ . اگ وب یتکاهب

 ۳۷۵ . ا وب ااه

 ۳y . ا۳ وي اجار

 YY . یدنه قب رطذا زونپیه دوخیلصا شوراپ اگو ب اناه

 YA . امای- لوا سرد
 ۳۷۹ . دوش زکر متم تسانکمم هنوگچ نطاب روعش
 ۲۸. . ( یداذآیبو ندرکن متس ) اسیهآ

 A1 . ( نتشاد تقادص ) ایئاس مود

 ۱۸ .(ندرکن یدزد) ایتسآ ۴
 Af) . ( ندوب فیفع و نمادکاپ ) ایراک امهرب ۴
 ۳۸۵ . ٩ دوب نمادکاب و فیفع دیابارچ

 5 . ( ندرکن لوبق یزیچ یسکز ا ) افارگ یدابا ۵
 AY . ( یبهذم نیب, ۲ ) اب اماین
 YAY .( صواخ ) اچوااس - لوا
 ۳۸۵۸ . ( تعانق ) اب اشودناس بود

 ۳۸۹ . ( تضابد و تابث ) ایسابا موس
 ۳۹ . ( هعلاطم ) اباه داوس - مداهچ
 ۳۹۲ . ( یندب یاهشذرو ) ایاناسآ ہ موسسرد

 ۳۹۳ . ! دنامبیقاب تکر حیب ندب دیاب ارچ

 ۳۹۴ . عمشهب ندرک هاگن طئارش



 ۳۸ زین ونپپهد وخ

 ۳۹۹ . درک دهاوخ داجیا یتلاح هچ امشدد عمش هلعشهب ندشهریخ
 ۳۹۷ ۰ سکمای هش, « شراخ

 ۳۹۵۸ . عمشاب ندشهریخ نی رمت همتاخ
 ۲۹۵۸ . اوب تانب رمت رد «ا رتنام» اب 6 رک ذ»

 ۳۹۹ . شزرو و ا وب, قرف

 ۹ . اهاناسآ زادعب مزیت ونپیه دوخ

 ۳۰۲ . دنکی م هجلاعم اد اهیدامیب مادک « اهاناسآ » زا كب مادک +
 ۳۹ .یداخب حور

 ۳۴ . یدنه شورهب فورعم یاهسفنت
 ۱۳ .اک وب یاهسفنت ریاس

 ۳۶ . تاوهش زا یداددوخ اب اداهاب تارب - مجند سرد +

 ۳۹۸ . ( داکفا زک رمت ) اناداهد - مششسدد
 ۳۲ . دادماجنا دیاب (راوب تاک رح تقو هچ و هنوگچ



 رکف زک رمت یروثت

 ۴ . یناسنا دوعص تاج رداب سالک

 ۳۲۳۶ ۰ .هماول سفن ا یراذگ ق رفو صیخشت هلح رم - مود سالک رشب

 ۳۹ هرکفتم سفن هلح رمای رتپ؛ باختنا هلحرم - موس سالک ر شب
 ۳۳۰ . هدادا عونهس

 ۳۴ . شورخ و شوج نادود

 ۳۳ . همهلم هلحرم اب. لماکلقع ٌالحرم - مداهچ سالک رشب
 ۳۳۷ .هنثمطم سفن هلحرمای - مجند, سالک رشب
 ۳۵۰ ۱ . تیثادونو تفاطل
 ۳۵۱ . ناکمو نامذ شزدا
 ۲۵۲ . هیضاد سفن هلح رعاب - مشش سالک ر شب

 ۳۵۳ . لماک ميلس و اضر
 ۳۵۳ . یگدنز ندرکادف
 af . عونمهاب تمدخ
 raf . ماهلاو فشك د اونا یلجت
 . ۵۵ . ناج نتخاب
 ۳۵۷ . هیضرم اب, هلماک سفن هلح رم - متفه سالک رشب

 9P . یگ وبر كب یگدنذ لا>حرش
 رام . ناتسودنه حیسم - یگ وب - یجاباب
 ۳۶۸ ۱ . جیسیاب سام - یجابا)تدر ومأم



 ۳۰ مزیت ونپیهد وخ

 ۳۷۰ . رگید ناکمهب يناکم زا لاقتنا - یجاباب هفایق

 ۳۷۱ ۰ . نادب رم ذایکب ندنازوس

 ۲ ؛ هدرم ندرک هدنز

 ۳۷۳ . هلصاف ندوب ینعمیب
 ندشدنلب  دنک ی م لددبن رونهب اددوخ هک یناسنا - دوابلباق ریغ شدازگ
 . اضفرد ینذ ندنام قلعم  اضف رد تگنس ندنام قلعمو

 e . ی وب كب هب نآ لیدبت و اضفرد دون دوهظ
 A .تکرزب فراع كب یاهزردناویقالخا تایصوصخ

 ۳۸ . هدنبرآ یارب دب ینیب شیپ
 AP .یناربا شد دهب مزیت ونپیه دوخ - موسلصف
 . یناربا شدادد مزیت ونپیه دوخ شور لدا ثحبم

 ۳۹۳ . بوت - لوا
 ۳۹۴ . نالیگ دیس یدادیب ناتساد
 ۳۹۹ . یلواب دشرم
 2 . داصتقازا یثحب - عدو مود
 ۳۰ . رادهناخ یایمناخ تګ رزبناب ذو ررض

 ۳۴.۳ . دیشخب اردوخ یهاشداب هک یهاشذاب - دهد - موس

 ۴۰۵ . دادیم لگ رطع یوب شنت هک یدرم
 ۳۰۷ ` رقف-م راهچ
 1۰ رقف هړاب رد ثحب هجیعن
 ۴۹۲ ربصاا یناتساد - رص م جن,

 ۳۹۴ درفم ناوله, ربصو یراکادف
 ریصدد تااح هس

 ۳۷ .رتشیاد نتسب دلک و - مالغزا لک وت شزومآ

 ۸ ۱ ۱ . لک و -مشش

 Pre . سفن هراب دد هیف وص هدیقع
 ۳۲ . اوزنا
 err . ندیباوخن و ندیباوخ
 چپ ۱ ۰ . اصر - يتفه



 تس رهف : ۰ ۴۹

 P۲۷ . لاوحا

 ۳۳۸ ۰ . تبقارم لاح
 ۳۳۹ . تقارم مود ینعم

 ۳۹ . نایمد هبقارم
 PY . برق تلاح ۲

 Pp . دی دزد ناوتیمن (دهام - تبحم تلاح ۲

 Pry . فوختلاح ۴

 ۳۳۷ . دسرت یمن ادخذا فراع
 ۳۳۸ . قوشلاح - ءاجد لاح ۵
 ۳۹ . نانیمطا لاح ۸ سنا لاح ۷
 "۱۴۱ . هدهاشم لاح 4

 یف را . نیقب لاح -۰

 PPP . مسا یشومارف - انف - لوا

 ۴۴۵ . عامس مود

 F۴۴۸ . یدداق شی وارد راک زا شرا زگ
 ۴۵۱ .شر وارد هفایقو لکش
 ۵۲ ۱ . هنیلخ اب هبحاصم
 ۳۵۴ . یندرکن روابو بیجع ینانخس
 ۴۵۵ . تفگ یمن غودد هفیلخ

 ی . مسارم عورش

 ۵ . ینافرع تاسلج زایکب حرش
 مو اههن وآ رد دنلبیاهخیس ندرک و رف - هاقناخ شب وارد باهعلا و دوش

 ۳۶۳ تسان غيت ندروخ

 FP يمال ندروخ

 ۳۶۷ اههناشو هنیسرد خیس ندرک و رف

 ۳۶۸ رگید یثاینددد - زاوبدهب رسندز

 ۴۷۰ مدرک هچ نم وهایه نیادد
 ۳۷ تلو ۳۲۰ قرب شامذآ - ندشدارم دب.رُم



 ۴۲ مزیت ونپیهدوخ

 PY شوارد داک صقاون - دوبن زەب اهیفرشا لیردبق
 ۳۷۵ موسثحبم هصالخ

 ۳۷۸ « مزیت ونپیه دوخ » هناگتفه یاهشود - مداهچ لصف

 - ناسا حور رد هداعلاقوف تددق زکارماب اهارکاچ

 PAP باصعاًةلسلس عون ود
 P۹ -میئامن هدافتساهلاگ دغه یاهسورزا هنوگچ

 ۱۳ دوشیم رهاظ تایلمع هجیتن تدمهچ اس و تقوهچ

 ۳۳ درک یم هب رگ تفرگ یم تسدب بانک یتقد هکی مناخ رتخد
 ۴۹۸ ز ریگیم هجیتن ندش مزیت ونپیه دابکیاب هک دننکی م دوصت یخرب



 تس رهث ۳۳

  مزاهجچ تمسق
 مزیت ونپیه دوخزا یرادرب هرهب

 ۵۲ مزیت ونپیه دوخ هادزا یواکدوخ ۷
 ۵۰۵ یتخشوخ هخسن +

 ۵۰ ۰ یلومهم یوگدفگ اب یواک دوخ قرف

 ۵11 مزیت ونپیه دوخ قب رطزا هجلاعم شور ۲
 یقبال هدنامرفو ربهد دوخزا مزیت ونپیه كمك هب هن وگچ - تیقفوم هخسن
 ۵1۴ دی زاسب یگ دنز رد
 ۵۵ دز وشیم تنکش ثعاب یلماوعهچ ي
 ۵۲۵ تیقفوم یارب مزال تیصوصخ هدزناش ٭

 ۵۲۷ دیوشقفوم دیناوت یم امش - باتک هحفص نیرخآ دد نخس نیررخآ
 ۵۳۸ مزیت ونپیه دوخ سالک لیکشق
 ۵۳۹ مزیت ونپیه ءادوام و رتالاب

 «df هدنسرون نیمهذآ

 مزیت ونپیه دوخ باتک نایاب
 ك وباک : هتش ون





 لوا شخب
  قربهب جایتحا دننام «م زیت ونپیه دوخ» هب جایتحا

 ۱ تسا یئانشورو

 قرب هژادناب «مزیت ونپیهدوخ»4ب ایند مدرم همه#
 .دنداد حایتحا یلانشورو
 المعو هتدگت رهاظ یعارتخا ات «هدشن یعارتخاا +۶

 نآبهکدننادیمن دناهدربن داکب اد عارتخا نآمذرم
 ask مزیت ونپیه دوخ » . دنداد جایتحا

 .تسا داکنا و هدارا .تاساصا

 یدرسنوخ «یتحادو شمارآ ریل ونپیه دوخ» 4
 دهدیم امشب طاقت و
 هک دزاسیم رداق ار ؟دزاسیم دداق اد یدرفره «مزیلونپیه هو دوخ» ©

 و و یقشع « یونعم ونعم « یداسم تالکشم همه لباقم دد ۳

 هزرابم طاشن و یدرسنوخ لامک رد ی

 دنکاهد توات یبو درسنوخ اب دوشزو ریب و

 ۱ دوش لح شدوخ 3
 .دننک هدافتسا غارچزا دنتشادن تداع یلو دندرکیم نشود بوچ اهبش ۵

 «مییدق یاهیننچ «مامدئاوخ یناتسبد یاهباتک رد نم ادیشدات تققح نیا

 یاهقاطا یئانشود یارب اهبش « یتفن غارچ عارتخا زا لبق شیپ لاس نادازح رد

 .دندرکیم نشدد بوچ هدندرکیم هدافتسا بوچزا دوخ

 یلد « دئدرپ نيچ هب شدرف یارب «دندرک عارتخا اد یتفن غارچ اهشاپددا

 ؟ ارچ ۱ ادیرخ سکچیه



 ۴۸ : ۱ مزین ونپیهد وخ

 تداع . دنتسه هچ یتفن یاهغارچ « دنتسادیمن یبوخب ذوئه هکنیا یارب

 هک نتسه ينيدالوپ یناود یاهریجنذ تاداع .دننک هدافتسا یتقنغارچذا دنتشادن

 ۱ .دندنبیم ام دوشیم هتسب اب اهتلم یابد تسدهب

 : ar اههام اریذ دندش تسکش اب هجاوم ءادتبا یئاپورا ناناگ دزاب

 .دندش دوبجم یثاپودا داجت هرخالاب .دوب هدبرخن یتفن غارچ اهن آ زا یسک زونهد
 ینیچ هداوناخ رههب یناجیمو تفمو دننک تفنذا رپ اداهیتفن غارچزا یدابز دادمت
 .دنزومایب ینیچ یاههداوناخهب زین اداهغارچ ندرک نشورو دنهدب غارچ كب

 تداعزا سپ و دندرک تداع اهیتفن غارچ نیاهب مک مک ینیچ یاههداوناخ

 نشددزا رتهب ددقچ و تسا یئاهبنارک تمعنهچ یتفنغارچهکد ندش هجوتم لامصتسا

 جأیتحا اهغارچنیاهب ًادیدش هک دندرک ساسحا یتدمذا سپد تسا بوچ ندرک

 هارمهبوچ ندرک نشود دش دهاوخ كيدات ناشیاههبلک اهغارچ نیا نودب «دنداد

 .تسا یکیداترسدردد یرونمک و دود |

 اب زین یثاپددا راجت یتفن یاهغارچهب ینیچ یاههداوناخ ندشداتمم ذا سپ

 .دندرک ت فایرد اددوخ یاهغارچ لوپ اهغارچ یارب مال تفن نتخدرفنارک
 :هچیتن

 - هب تداع مدرمد دارفاهک یتقد ات میریگ یم هجیثن یخیدان هعقاد نیا زا

 حایتحا هزادنا هچ ات عارثخا نآهب هک دننادیمنا دنشاب هدرکن یعارتخا لامعتسا

 .دننک یمن كرد ارد ویمک و دنراد

 یگانشدرد قرب دنئام یدوبمک یناریا درف رهو اههداوناخ همهرضاح لاحرد

 اد دوبمک نبا هک دننادیمن ینشود د حوضوب یلد دداد دوخ دوجو ردو هداوناخرد

 دوطچ «تسیچ دوبمک نیا هک درک میهاوخ نشود ًادعب هدرک ناربج ناوتیمروطچ
 ؟درک دهاوخ عفر مزیتونپیه ادینایحد ےگ دزب صقند دوبمک نیا



 س ار را و ا و و وسوسه سم

 دراد مزیت ونپیههب هداوناخ ره هک ی ج ایعحا ۴۹

 ا ل ست س ل

 بسا و هکسلاکزا مدرم رثک | زین نیشام عارتخا زا لبق :نیشام عارتخا

 یداوس یاهنیشامژآ دندوبن رضاحد دنتشادن تداع هجوجیهبو «دندرکیم هدافتسا

 ْ .دننک هدافتسا

 - یمن مدرمرثک | زین یقرب یاهلاجخم عارتخا زا لبق :لاچخب عارتخا

 هفاکد یئاذغ داوم یاههاگشدرفد اههزاغم رد و لزنمرد هژادنا هچ ات هک دنتسناد

 مه یقرب یاهلاپخب یگنوگچ كرد « دنداد جایتحا یقرب یاهلاچخبهب اهناروتسر

 .دوب لکشم ناشیارب

 اجیتن
 دننادیمن یهاگ تاعامتجا دارفا رثکا هک دنکیم تباث یخیدات قیاقح نیا

 نیب زا دننادیمت هدالعب .دنداد دوخ دوجدردد یگ دنزرد یک رزب صقند دوبمک هچ

 :؟تسمادک د تسیچ دوبمک و صقن نیا هدن رب

 ؛دداد یک رزېدوبمک د صقن دوخ دوجوردو دوخ هناخدد یناربا هداوناخره ۱

 یتخبدب ؛تسا هدددآدوجوب اداهیک درسفاد اهمغ لماع دازباد هلیسد نیا نادقف

 یناشب رپوینارگن عون رهد اهیثاناوتمدع «یگ داوناختافالتخا یک دنزددتسکشو
 «مزینونپرهد وخ دوم زیئونییه» مانیدادایدازباو عارتخا نیا اب ندوبنانش آ هجیتن رد

 .تسا

 .مينيپهب لاح

 ؟تسیچ دداد دوجو اههداوناخرد هک یک رزب صقند دوبمک نیا - الوا

 و ؟تسیچ تسه یدرفره ندردد دوجدرد هک یدوبمک د صقن نیا - ًایئاث

 .تسا درد نیا یوراد «مزیتونپیه دوخ» ارچ

 .دراد مزیت ونپیه هب هداوناخ ره هک یجایتحا

 «تسامولعم الماکق ربهب جایتحاد قرب دوبمک هدوشعطق قرب یاهناخردرکا



 شه مزیت ونپیهدوخ

 اهقاطا اریز «دنکیم نارگند تحارا د یبصع اد هداوناخ ءاضعا قرب مطق یتحو
 دیدپ یرگمد یاه یتحادان و دتفایم راک زا هکنپ اب راوک د لاچخب دوشیم كيدات
 ۱ .دن یم

 .دداد جایتحا مه مزینونپیههب قرب هزادناب یاهداوناخره موگیم نم الاح

 م وگیم اد نآ لئالدریزرد ؟لیلد هچهب ؟ارچ

 ۱ ۱ (ص) مناخ تیاکشد هلگ

 سرد نم هلاس ۷ سی هک درکیم هلائو ءآ دوب هدمآ نم درت (س) مناخ

 اب ادشتفد ندناوخ سرد یاجب تسا یدارف هسددمزا .دوریمن هسردمب دناوخیمن

 ره «دشک یمداگیس هدشک یم شیشح «دنادذگ یم اهامنیس رد بابان قیفد دنچ

 دنتسه لوغشم یراکتفاتک و صقرب یتداپ ناونعب دوجان سپو رتخد هدع كياب زور ۱

 . دوشب مهینیئدره رگیدزود دنچ مس رق یھ

 تاجن ادمرسپ هدب تاجنارم «متسه ردامكینم ,تنمادب متسد كوباک یاقآ

 . ,دبتاجف ادام هداوناخ ؛هدب

 مداد و تسصخش رییغت د یدونهب لوق دصرد ۰ نابرگ ددام ناب

 . اتا دیا نمدزن هک د وشیضاد -الوا هک .تسا تلعنیاب هدنامیقاب دصرد۲۰متفگ

 دوشمزینونپیه دابکیهک «دیایپ راب دد یاهتفه برمدیاب هامداهچات هامود لقادح

 ِّبِب . دوش یواکناور حالطصاب اید تبحص مههسلج كيد

 ماد نم : تفگ یمو درکیم هانگ ساسحا عضو نیا زا ‹ شرسب هناتخشوخ "

 ارم یگچب ذا مددپ تفگ یم «مناوتیمن یلدموشب بوخو موش ناوخیرد دهاوخیم
 . ماهدوبیدارف یدارا ريغ هسردمو هناخ ژا نم «هدز كتك زر

 مزینونپیه قیمعد بوخ هکدوب یاهتسدن آ وزج هلاس۱۷ناوجون نیا هدالعب

 ریخت ؛مزینونییه هسلجهدزناش ینعیهامدد ذاسپ ینعبمبرس یلیخ لاحرهب .دنوشیم



 .(ص) مناحتراکشد هل ۱ ۳

 . داد تیصخش

 و ,دشاب هتشاد ندناوخیرد هک دشنیقلت واهب مزیت ونییه لاحرد

 ۱ ۱ . دشاب هتشادترفن بسانمان یاهراک زا
 یوجشنادنمرتخد ۲ رگیرد ددام تیاکش

 مه اب دنهاوخیمد تسا هدش هملیید زابرس رفنکی قشاغنیا دوجد ابتسا هاگشناد

 د تسددان جاددزا نیا زا اد اهن آ مياهدشن دداق هجوچیه هب ام و دننک جاودزا

 ۱ ۱ . مینک عنم عفوهیب
 قربدننام یاهداوناخ ره تساهدددنیا یدراد م زی ونپیه متفگ ددامنیاهب

 ` .دداد جایتحا مزیتوئپیههب یئانشورو

 “الاب زا اهنتهن تسا یک داوناخ تافالتخا مقر لوک نیش مزین وئپیه/

 اهنزیبصع تافالتخاد یتحاران هکلب دنک یم یریک ولجهک داتمو قالطدام | نتفر

 سا سل سگ یی اداهن آ شزاسو تشذگ تردقو دربیه نیب زا اد اهرهوشو

 . دن رب رسب تیمیمصو افصرد رگیدکیاب

 « یرتک د < یرتک د لوسپک » , « < یسدنهم لوسپک د مانب , تسا یلوسپک مزیتونپیه

 هاوخلد راکعون ره هبقشع دابا | لوسپک هرخالابد «رثه لوسیک » لوسیک » «یشاقن لوسپک د

 تسددانو تسیاشان راکعونره زا یراددوخد ترفن داجیا لوسپک و
 یل هدوش كشزپ ناترتخد اب .دوش سدنهم نات رسپ دیهاوخیم انشالثم

 «تسا یلمع راک نیا مزیتونپیه هلیسوب .دن دادن هقالع اب «دنناوتیمن مادکجیه

 دوخ هجیتنردد مینادوخیم دا هب یطیارش اب هتبلا هک تسا لوسپک هیبش مزیت ونپیه
 و یبععهدشریجنز ردو هدروخ هرک یاهدریثو دوشیم هتسکش یزغم یاهدشدوخهب ۰

 . دنیامنیمتسردو حیحص هاردد تیلاعفو راکهب عورشو . دنوشیم اهد یندرد



 : هک مریگ یه هجینن
 : | تسا یگ داو PEF اختافالتخا رثکآ هردیوراد مزیتونپیه |

 درادحایتحا مزیتونیبههبیئانشدرد قرب دنناسکاهدوناخ ره هک دوطنامه

 ؟دوطچو ارچمینیبب الاح .دراد جایتحا «مزیتونپیهدوخ»هب درفره زین هنوگنام»
 : دزاد جایتحا «مزین ونپیه دوخ» هب اذغو اوه دننام درفره

 یاهنیشامد یسمتا كيزيف هنیمذ دد شیاهتفرشیپ همه اب تعنص ناهج
 . دنک عارتخا یدیلک ناسا زغمیارب تساهتسناوتن زونه یکیندرتکلا

 وتمالاح دینک یمسح بوخار ناورو مسج دوبمک نیا نونک مه امش

 «دشابن امش سک رایتخارد رک اامش فطاوعد تاساسحا «زغم لرتنک هک «دیاهدش

 , . تسا لكشم دايسب لقاال .

 ش رک خادوسزا ارت الثم هک «دشاب هتشاد دیلکامشزغم دهاوخیم ناتلد امش

 و هدوشب شمادآ هب لیدبت امش تینابص «دیناخ رچب ارن آ هکشیا ضحببد هدینک ورف
 ۰ .دورب نیب زا محازم تاوهش اب

 هدادا ,دیناخ رجب اد دیلک نیا تقوره هک داد یدیلک هب جایتحا ءامشزغم

 .دیهد ماجتا اد یراک ره دیناوتب تل وهسب هک دوش یوق نانچن آ امش

 «دیناخ ر چب ارن آتفوره موزا عقومرد هک «دیرادزغم دیلک هب جایتحا امش

 .دینک شومارف اددوخ یندرد مالآ د ءاهیناشب رپ ءاداهیک درسفاد اهمغ

 دوخ یگدنز زا دیناسخرچب تقدره هک دیزاد یزغم دیلک هب جابتحا امش

 اهررضواهتسکش هاهتنایخداه,لافویب ءاهیدارمان «اهیناماسبان لباقمدد ,دب ریپ تذل

  .دیشابزرابمد مواقم

 7 ا حس تم بهمه لباقمرد دیناخ رجب ارت آتقوره هک دیداد یزغم دیلکهب جایتحا امش
 «درد» ینعی «تسا «ملا» نآدرفم ؛اهدرد ¬ 24



 هک دیراذگن هدیغاب تواتیب د دسنوخ ميافد و تالکدم مین
 .ددوخب ادامش نادر هدوخ لثم یک دنزروجاو داوک ان یاهدادیور ور نیا

lTیکیرتااتیب یگدنز یاهزور ؟دیربیمن تذل دوخ یک دنززا م امش  

 ؟درذگیم امش لباقمزا ی رگیدزا دعب

 «یونعماعدام یاهتسکش اب آ؟دنک لاحشوخ ادامش دناوتیمن زیچچیه اب آ

 لمحت اداهتسکش نیا دیتسیندداق اب [؟دداذگیم بولطمات رثا امشدد یقشعد یلوب

 " - یم تسکش مهزاب دینکیم شالتو ششوک هچره ابآ؟دیئامن شومارف اب هدینکا
 < ۱ ۱ ؟دیوشیمن قفومو دیدوخ

 و یکداوئاخ تافالتخا ابآ «دیتسهرکف یک نک ارپد بارطضا راچد اب آ

 . ؟تسا هدرک هدرسفاد ناشیرپ ادامش یرکف یاهیگنهآمهد قفاوت مدع

 امش تماهش و تأرج «یئاناوت .تددق «دادعتسا ,شوه «دهاوخیم ناتلد اب 1

 ؟دشاب تسه هکشازا شیب یلیخ

 .تساهدرد نیا همه هراچ «زین ونپیه دوخ»

 .تسا امش تاساسحاو فطاوع «زغم دیلک «م زین ونپیه دوخ»

 ایهب جایتسا امش هک دوطنامه ؟دیزاد اوهد 9 جایتحا امش هک روطنامه

 .دیزاد «مزیلونپیهدوخ»هب جاینحا مهدوطنامه «دیورب هاد هک دیزاد

 -تشابزهب جایتحاهن تسا ناسآو هداسدایسب «مزیت هونپیه دوخ» نتفرگ داب |

 زا «مزیتونپیهدوخ» نتفرگ داب «ندیباوخنو نددوخنهب جایتحا هند دداد ندیشک
 "7 |.تسا شاسآمه یراوسهخرچود نتفرگ داب

 رد «یربوتا رد هدیهد ماجنا دیتاوتیم اج اجهمهرد ار مزیت ونپیه دوخ» نير

 ۱ اه زبورغویتدرگماگنه هزیم تشب پ هرختسا رانک ندزمدق عقوم « ؛یلدنس یو
E EEاس  

 م زيقونپيه یریگ داب شزوم آشور یاب ,هدنب ًتاخفصرد هطوب زم لصفرد



 ۵۴ مزیت ونپیهدوخ

 .درک میهاوخ تبحص لصفم
 ار اوز تالالتخا و یبصع یاهداشف هک ءاسآفرب یتعنص یاهتفرشیپ اب

 دنهاوخ «مزیتونپیه دوخ» نامادهب تسد اند همه دوز اب رید,تسا هددوآدوجوب

 اددوخ هقیقد هد ضرعردد تفرگ دنهاوخ داب اد «مزبت ونپیهدوخ» مدرم همهد دز

 .دنسرب دوخ یعامتجا اب «ینددد یاههتساوخ هب هک درک دنهاوخ مزیت وئییه

 سک همههب تاجتاخراک و تازادا ردو اههاگشنادو اهن تسریبدردو اهناتسبدرد

 ناسنار,دود الاب یمومع تداعسد هافد ات هدوش هدادشزومآ «مزیتونپیه دوخ» دياب

 .دسرب یتخبشوخو تداعس جواه دوشک دوش دایز اراک
 شمارآ یوراد «مزیت ونپیه دوخ»

 شمادآیایندب ادامش ؛دناسریم شمادآد نوکسهب ازامش «مزیتوتپیه دوخ»
 ۱ .دناسریم باصعاو ءاضعا یتحارو

 -نوناف ءاهیشک قح ,اهیتلادعیبد هلن دینا وتيم امش مزینونپیه كمك هب

 لمحت لقاال دیربب نیزا دیناوتیمن رک | ار یرادهبامرسعامتجا هدیئاز یاهینکش

۲۷ 

 دوخ د دن 3 يشک دوخد نونج دحرسهب ار 7 کاج 3 aR یراج

 يک د وخ هکد هدیم تسرف اب تاهت آیحود تاحارج نیا مهرم «زیونیه
 عفددد دنناوتب کک هژادن اب هدن وش راه یدودح ات طقف «دن وشن هناوید ,دننکن

 2 ششوک و شالت هنادنمشنادو هنالقاع یعامتجا ملاظم

 ۳ هتخوسلد قافع كمك هب « «مزیت ونپیه دوخ»
 ا س ا

 رق لب ق "یب بر دنا .دشنک شومآیف هشيمه یارب اد يل اط وراکیو ءافو نایاب رلد. ! دناوب

 دن زرف هکر م مغددهک تسا ترانا گنا اجدرد محرم «زیٹ ونپیه دوخ»



 شمارآ !شمادآ ؟ دها وخیم هچ ناربا ذورمآ عامتجا ناسنا ۵۵
 ل ل ل

 تا روەلعش نامرح شت آ رد دوخ

 -هقاخلا صفان . ناتشیژوک زوسلد فاشزپوراکادف قیفر «مزینآونپیه دوخ» .
 نان آ و نت یئاناوت د لمحت نانجن آ اهنآب دناوتیم هک ؛تسا نایورتشذ اه

 نشناج اد دوخ یرنه اب یونعمو"یدام یلاعتد یقرت هک دشخبپ یدادمعتساودریت

 .دنیامن ناشفوشعم متسور وج

 !شمارآ !شمارآ ؟دهاوخیم هچ ناربا زورما عامتجا ناسا

 و مرخ و زیسرس یطیحمدد ندیباوخو نددوخ شمادآ ایآ؟تسچ شمارآ .

 5 5 ؟ٹسا ادسیب

 نددب د جنگ یطیحم رد یهدابیز نانز ناماددد ندشدوهط وغ «شمادآ ابآ

 ۱ ۱ ۱ ؟تسا تمحازم

 .دشاب «شماد۲» دناوتیمن یگاهنتب اهنیا زا مادکچیه ؟ریخهن

 .شالت وهزدابم ماگنه «ششوک وراک ماگنه مادآدرم «تسا اه نورورد شمادآ

 هذدابم و دگنجیم زود هنابش «دنک یم ششوک د شالت زورهناش «مادآدرم

 لامن ریغ یاهناسا عامتجاردیعامتجا دادیورو میاقو نادازهایزودرهو «دنکیم

 هاگچیه «تسا مارآندوب طاتحم نحرد یلد ؛تسا ریگ ددددربور محازمد قیحاو

 ۱ هاهینکشداک و تقلاخم همهنیا ءاهباذع و رجز همهنیاو ,فلاخم یاهدادیور ه تفل اشم همهنیا ءاهبأذع د رجز همهنیاو :فلاخم یاهدادیور همهنی

 سس دم دو : نارگن :دنفزیمن , اد وا یدرسنوخ و شمادآ

 رام واهیتخب دب همه «تالکشمهمه ید رب ‹دوشىمن ینایصع «دوشمن یباوخیب

 .دن زه دنخبل یعامتجا یاه "

 . امرگ یدود نامرح - ۱

 تشپهدیمخ :تشپژوک - ۲

 لوممریغ :لامرن ریغ م ۳



 و مزیت ونپهدوخ

 ,دشخبیم امشب اد شمار نیا «مزیتونپیه دوخ» هناتخبشوخ
 و اهیریگ رد ًاعطق یناریا دارفا همه لثم مهوت | دوطس نیازیزع هدنناوخ

 اهوژرآ همهب نه مهوت ,یتسهوذدآ و دیما دا رب مهوت هک راد یئاهیدانف رگ

 ۰ .یسرب دوخ یاهدیماو

 تبحمدقشع جاتحم تسا نکمم «یشاب هتشادیئاهدوبمک مهوت تسا نکمم

 وینکی قوت نارگید دننام یهاوخب مهوت هک دشاب نیا تیدزدآ تسا نکمم یشاب

 یاهدسریک ردد یتلاجخ «ورمک تسا نکمم «ینک ناربج اددوخ یاهیگ دنامبقع

 یهاوخیم « یسرب ترهشب یهاوخیم «عوشب دنمتورث یهاوخیم «یشاب دوخ یزغم
 رتالابرگ ا یهاوخیم «یوش ءاضداد زاینیب قشعرد نا وی «یشاب بایماکد قفوم

 فعض طاقند اهیناوتا زا تسا نکمم «یشابن بقع نارگیدزا لقاال یتسین همهذآ

 .یشاب ملطم دوخ
 «مزیتوبپیهدوخ»اریذ «یشاب طاشن ابدلاحشوخ زورما زا هک مهدیم دیونوتب

 .تسا اهیئاوتانو اهدزد نیا همه هداچ

 «ینادوریب زغم رد یک دزبدایسب یناسناو یعامتجاد یسایس یفده مه دیاش

 دهاوختیقف ومو تیقالخد یئاناوتد تردق جواهباروت <مزین ونپیهدوخ»تروصنیارد
 ۱ .دناسر

 ریشهب هچروم لیردبت
 یایهدادتسا و لق عت و رکفت نانا | «دباب را رتسا رکا «مزیت ونپهدوخ»
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 یاهفدانهب لب دبث اد یلومعم ناسنا هک ؛دنکیم هک رزب و دهدیم شددرپ اد یئودد

 مزیت ونییهدوخ عورشزا لبق یدرف رک | لاثم ناونعب درک دهاوخیناهج هک رزب

 یریشهب لیدبت «زونییهدوخ»دا رکت اهلاسزا سپ «دشابهچدوم هزادن اب شاهدادمتسا

 دوشرارکت دایز یتدم ینعي دب ایدارمتسا -۱



eمزیت ونپیه دوخ» دیاوفهراب دد زن وړ یداه هدیقع » 

 ' .دوشیم اناوتوردتقم

 الاخ .درک ميهاوخوگتفگ ثحابم نیا تلعو لیلد هرابددزاب دعب تاحفضرد

 «مزینونپیهدوخ» هرابرد ناهج فک رزب یاهتسیتونپیهو نادنمشناد دیاقع مينيبه
 ۱ ا

 «مزین ونپیهدوخ» دیاوف هراب ردزن ورآیاههدیقع

 -تسیلونییه نیر رتک دزبزا "یکم هک نم مزیتونپیه ملعمد:داتسا زن هد آیداه

  فیلأت ۱۹۶۴ لاس رد هک «مزیتونپیهدوخ» باتک مراهچ لصف دد تسا ناهج یاه

 ۱ :دسونیم هدرک
 دراوم زا یرایس دد» هناذود یگ دنز یاهتیقفومرد «"زیت ونپیه دوخ»

 :دوشسرک ن «مزیتونپیهدوخ» دیاوفزا یدادعت ریزرد یش وب دنا وتیم

 -یه صخش «مزیتونپیهدوخ» كمك هب یعدنز رد طاشنو ینیبدوخ . ا

 ,درادهاگف داشفنودب ینعب سکلدو تحاداددوخنادرو مسج هک دریگب داب دناوت

 ودوشیم داژآناددوزغم یاهورین «سکلر» مانب هدنزرا نف نیا یریگ داب هجیتندد

 ماست ریارب دد شلمحت و درگنب اد یگ هنز یعقاد دید اب دوب دهاوخرداف صخش

  .دنیبهب رتهب اددوخ نوردو ندربیگید ثرابعب «دش دهاوخ رتشیب" تالکشم

 و یمسج .تمواقم «نزیئونپیهدوخ» ؟یرکفو یمسج تم تمداقم م دایدزا ۲۰ <

 یاهداعلاقراخروطب یک دنز تالکشم همهلباقمرد اساسا اد صخش ینادرد یرکف

 و دنک رتزیخاصاح ار شاهنازور یاهراکدناوتیم صخش بیفتنیدب دنک یم دایز

 زا یکی ندو « «سکلر» دشاب رتماکداشورتداش شیعامتجا هنازور یاهدروخیبدد

 ` .یگد قز تالکشمربا رب رد تمواقم دادمتشا شرو ریدد یساسا لماوع

 .صخش «دنکیم هجلاعم اد ییاوخیب «مزیتونپیه دوخ» : :ییاوخیب جام(

 مزیتونپهداتسا ای ثکشزپ «هدننک مزیت ونیه  تسیتونپه 1



 ۵۸ زین ونپیهدوخ

 و اجره رد ندرک هدادا ضسمب هک دریگیم داب «مزینوتبیهدوخ» قیرطزا جیردتب

 هک د نک نیقلت دوخب دناوتیم هدننک م زیتونپیه «دباوخب قینعو تحاد یتیعضورهرد

 .ددرپ باوخب هتسشن اب هداتسیا یتح

 ماگنه یهاک مامدوب تسدرود نه رهش رد لاس نیدنچ (كوباك) نم

 مزیت ونپیه اد دوخ سوبوتا رد یلو مدوب باوخیب د هتسخ سویوتا رد ندشزآ وس

 سوب وئااب هک حبص۵اب ۴تعاسد دشیم عفر نم یاهیکتسخ همه حبص اتو مدرکیم

 بشدابکب ولد هکیئاهن ۲ همه هکیلاحرد «مدوب دورسمو پاداش مدیسریم نارهتهب

 .دنوشیمهدایپ سوبوتا زا هدوسرفد هتسخددقچ حبصهک دننادیم دناهدرک ترفاسم

 اب یاهترفاسم رد تسا هتف رگ داب اد «مزیتونپیه دوخ» هک یسک نیاربادب "

 درف قیمع باوخب هظحل دنچرد هک دیامن مزیت ونپیه اددوخدناوتیمراطق» سوبوتا

 یسک اذل «دزشب دادیب دوخب دوخ دشاب لیام هک اجک رهرد اب طخ یاهتنا ردو دور

 دیشک دهاوخن اد یباوخیب جنر اهترفاسم رد اهتتهن دنادیم مزیتوئییه دوخ هک

 .درک دهاوخ مه تحارتسا یفاک هذادناب د درب دهاوخ مح تذل ترفاسنا هکلپ

 مزینونپیهتسنادیمن هاشردان هتبلا .درکبممزیتونپیهاددوخ بسایدرءاشزدان

 زا اد دوخ هداوناخ رتمیرس یتسیابیم هک « جایتحا تلعهب لمع دد یلد « تنیچ
 تک حدهشماعوسب شنایهاپس اب ژودهنابشزاقفقزا دهد تاجنناسارخرد هرساحم

 باوخب بسا تشپرد شایهاپسو دوخ هکد رک یم ادیپ حایتحا ًادابجا» «درکیم
 .دنوربدیف یمزیتونپیه

 دناهدرک تداع هک نازاب رس :مزین ونپیهدوخ لاحرد نابهگن نازاب رس ۰

 باوخ لاحرد «دنوشیم مزیتونپیه ندزمدق لاحرد دنهدب ینابهگن نایمدد بشکی

 :دنف رگ دندریم هناخهحلساولج زد اد یتفاسم

 مزیتونپیهدوخبصخش جایتحارثارد روطچ هک مريگیم هجیتعیاقد نیا زا



 «مزین ونپیهدوخ» دباوف هراب رد ز و رآ یزاه هدیقع ۵۹

  .دنکيم تداع

 دوخ د نف ۰ .هکی سک ]ی a رد ۵ باوخز( ۱ ندشیادیپ دا

 هک بش همین راد «عقومرهدد «دادهگنزتعاس كمك نودب ددادیئانش ]« مزیت ونپیه

 . دوش زادیب باوخ زا دناوئیم نعم هقیقد یأررد دهاوخب

 ا «مزین ونپیهدوخ »سالک هک یصخش : : اطظفاح تبوقن -۵ ] ۱
 . دیامت تیوقت الماک اد دوخ هظفاح

 و وسکی زا ذورما ینیشام یگ د نز یاهیریگ رد : [رکفزک رمت ت مآ تی وقت۶

 ماگنههدربیم نیبزا ادرکف زک رمت ءرگید یوسزا یک داوناخو یلخاد تافالتخا

 «رکف یکدنک رپ راچد هک دیوشیم هجوتم رگید یاهراکیخرب ماجناو هعلاطم

 تبوقت یارب هک تسا ذونپیه دوخ یعون تلاح نیا : یرکفت تلاح
 . دمآ دهاوخ دعب نآ لماک حرش هکت سا رۇم زایسب هظفاح



 2 ۱ مزیت ونپیهدوخ

 « مزینونپیه دوخ » مهزاب یمضد نینچ رد . دیته یک د رسفاد ینارگن «با رطضا

 زک رمتیارادو دیوشزوریپدوخ یاهینارگن هیلک رب هک درک دهاوخهکمک امشب

 . دیشاب شخبتیاضدد دنمدریف یرکف

 د هدد اد «مزیتونپیه دوخ» سالک هک یسک : !یلاونهزیتو ینیب ی ۷ پا
 رد هدوشیم قیفدد ساص ندینشو ندید رد دوخبدوخ فكم مزیت وتییه سه اددوخم

 رظن هطقن زا یکی «تسا فلتخم هبنجود بوسخ ندینشد ندید زا دوظنم اجنیا
 لئاسم قیمعد قیقد مهفد كرد روظنم یرگیدو تسا ندینشد ندید رد یرایشوه

 : ریز رعشد دشابیم ندینشد ندید قیرطذا یک دنزو یعامتجا

 وربآ یاهتداشا نم دربا وت وم شچیپ نمد ینیبیم وم ول
 . دنکیم قدص بوخ هدابنیارد

 «دیامنیمیصعو ینادر شمارآ داجیا «مزینونپیه دوخ» نوچ هکشیا رگید

EES هدش داسا ی 6وتسیه سم ESEN 

 . ددریم نیب زا

 هتارطاخ :رود رایسب تارطاخ یروآ دایو ق
 هدنز«مزیتوئپیه دوخ » هلیسوب هتشذگ یاهلاس هدش شومارف الماک ثداوحد میافو

 رد رک ا «تسا هدش «مزیتونبیه دوخ» حیحصد بوخ الماک هک صخش كم . دنوشیم

 نابرجشزغمرد تلوهسب دادعاوماةدا .بلاطم هیلک «دنک تک رش مهم شیامزآ كب

 دایدنا هدیدپ نیا ددوآ دداد داشف شزفمهب هک دشاب جایتحا هکشیا نودب دبابيم

 ` رارق هدافتسا ددوم تیاهنیب ۲ یواک اور رد " هتشذگ راکفاو تارطاخ یداع ریغ

 ۲3722 66 هتشذگ راکفاو تارطاح یداعریغ دایدزا س ۱
 . Psycho - analysis یداکناود - ۲
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 شور زا یروف هجیتن لوصح روظنمب ناواکناود رثک | زورما هکیدوطب «درگیم

 قیرطزا زاس تارطاخ شواک ینعب « زیلان آ وئییه» مانب دنیامنیم هدافتسا یعیرس

 .مزیل و دیه

 . درک هدافتسا یکشزپنادند رد ناوتیم مزیت ونپیهذا - سکعحرش
 هن وگچیههک ددوآ رد یتلاحب ناوت یم#زیت ونپیه هلیسوباد دامیب ینعب
 دامیب قوف سکع .دنکن ساسحا یحارج تایلمع ماگنه رد یدرد

 دهدیم ناشننادند ندیشک زا لبقا رد یاهدش مزیت ونپیه

 Hypno-analysis زونپیه هلیسوب یناودرامیب تارطاخ شواک ۱



 نودب و دوشیم هدیشک هدش مزیت ونپیه امی نادند - سکع حرش

 . دوش لمحتم یدرد نی رتمکهکنبا

 ناشنتبسانمب هک تسا یمسارمهب طوب رم هحفص نیاولبق هحفصسکع

 تساهدید رگ ش خب اکی رمان وب زب ولت زا یکش زپفادندردم زیل :ونپیه شق نداد

 دناوتمم دشابیم «مزین ونپیه دوخ» هب رداق هک یسک : یکشزپنادند -۰

 دنک داجبا یدددیبد یسحنب «یتخ رکد وخیاههثلرد كش زین ادندهب هعجارم ماگنه

 «یزتسا ونپیه»مانبیاهزاتملعذادن اهدیدا رم زيت ونییهسالک هک یناکش زپئادندهزوررما

 ۰ دنیامت یه هدافتسا زونپیه هلسوپ ناذندرد یسجنب داجیا ینعع ۱

Hy pn o-a nest lıesi4 مزیت ونییه قیرطزا یسحیب داجیا 1 



 ناریادد یگشزپنادند دد مزیت ونپیه زا هدافتسا : . وب
EDE E aj۳۳۳۳  

 رد مزیتونییه زا : نارا رد|یکشزپنادند دد مزیت ونهیه زا هدافتسا|

 نابرج «تسا هدش هدافتسا یشیامزآ لکشب ناربا دد دابنیل دا یارب یگشزپنادند

 نابز تنکل عفد یارب نویامه مانب یناوجون هک تفررگ ماجنا لکشنیدب شیامزآ

 شیاهنادندزایکب مرسپ هک تشاد راهظاشردام یزور دمآیم نمدزتشردام هارمه

 1۳ 0 ندیشک زا یلو دشابیمقيمع یگ ددوخ مرک و دنک یم ددد

 رد اد ناشبا ناوتیم اذل ؛دوشیم مزیتونپیه قیمعامش سپنوچ متفک نم «دسرتیم
 .دشک ادشنادند سرت ودرد ساسحا نودبد درک مزینونپیه هگشزپنادند بطم

 رد ناشيا اب اد هعقاد نابرجنم دمیتفد داودیما رتک د یکشزپنادند بطمب

 نوبامه «ك وباک»

 شردامروضح رد ار

 راودیما رتکد و

 مزیت ونپیه
 شتآ و هدرک

 شتسدب ادراگیش "
 تسا هدنابسچ

 نگ وجتسجوققحموتبثم ید رممه داددیما رتک د یاق آ هناتخبشوخ .متشاذگ نايم

 . دندادن یفنم باوج فلتخم یاههناهباب سرت تلعهب ودندوب



 هر ۱ مزیت ومپیهدوخ

 هتشردد اددوختاللیصحت و مدش دلوتم دهشمرد ۱۳۰۸ لاس ردراودیما رد

 د تسا هتشاد جداخب مهیئاهت یفاسهد هدرک مامت نا رهتهاگشن ادرد یگبش زینادند

 رد اذل دناهدوب مزیت ونپیه ملعهب دنمقالع مههدکشناد نارود ردنوچهن اتخبشوخ

 ۱ . دناهدومن یتاعلاطم مزیتونپیه هتشر

 «مدرک مزیتوئپیه داودیما رتکد یاقآو شردامدوضح رداد نویامه یاقآ

 و مزیتونپیه قمع زا نانیمطا یارب دیئامرفیم هظحالم سکع نیادد هکیدوطب
 باوخ ددنوب امهد «مداد را رق هژوستسار تسد یورادراگیسشتآ یدردیب ساسحا

 قید رتداودیما رتک دهعافآس پس درکنیاسحا یدددنیرتکچوک مزیتونپیه قیمع
 داودیمارتک دو درک یدرد ساسحاهلو قیررت زاهنو دیس رت لوپمآ زاهن هژوس «دومن

 «دیشک اد نویامه نادند زیتوئپیه لاح ردو دشن هثل رد یسحیب داجیا رطتفممه
e 9ج ۳ 

 راودیمارتک دو هدربورف مزیت ونپیهقیمع یعونصم باوخب !درامیب ك وباک

 ۱ دشک یم ادزامیب نادند "

RT EE نت 



 نویزبولت ویرداد « ینارنخس ۰ شیامن هنحص « نس ذا سرت 9۵

 هژوس مه یرادیب زا دعب «دیامنب یدرد نیّرتکچوک یاسحا هژوس هک نبا نودب
 تشادن دایب یزیچ لمء نابرج زاو تسا هدش هدیشک شنادند هک تسنادیمن

 رتک د«د رک هعجارم بطمهب شددام هارمهنویامه یتقد دعبزورود هک نیا رتبلاج

 هکنیانآ و مدوب عالطایبنآ زا مهنم هک دندرک داهظا بجست اباد یبلطم راودیما
  مايتلا ذعب زود ۱۵ ات۷ نیب الومعم دیاب نادند ندش هدیشک لحم «دنتفگ ناشا

 . تسا هتفاب مایتلا شیب اههتفه هکتسشا دننام ناشیا هثل یلو دنک ادیپ

 روطب ۱۳۳ وب داد «ینار رنخس خس «شیامن تنم نستا ع سرن سوف ا 1۹

 دوخ»هلبسوب دشاب صاخ تلاح اب تیعمج مج نآ رد ةن اهن ۶ عون رهزا سرت یلک

 «ناگ دنناوخ « ناکشیپرنع یمومع عماجمدد ینارنخس «دوریم نیب ذا «مزیتونپیه

 ددوخرب عون ره هک یدل رفا هیلک« اههمانرب نایرجم «نوی زیولتویداد ناگ دنبوگ
 هرهلد د بارطضا «تلجخ «سرت داچد یلو «دنراد تاماقم و مدرم اب یئوگتفگ و

 اد دوخ یاهینارگنو ءاهسرت ءاهیتحادان دنناوتیم مزیتونپیهدوخ هلیسوب دنتسه
 سک همهدونح رد اددوخ هطوب رم یاهداکعاجش ینامرهق دننامد دنیامن عفد یلکب

 لامک رد (كوباک) نم هک دیئامرفیم هظحالمریوصت نیا رد .دنهد ماجنا اج رهردد

 رد هکیلاحدد متسه ینآرنخس لوفشم رفل اهدص لب اقمدد تشادداب نودبد شمادآ

 .تفدنبا مزیت ونپیهدوخكمک هب رت نیا مدیسرتیم ینارنخسزا یناوجوف نینس



 وو | مزیت ونپیهدوخ

 یارادەک دنتسه نانا جات ات :هتفخ ۶ یاهدادعتسا دعتسا ندرک ادیب - ۲

 و هنراد یدادعتسا هچ هک دننادنمن Fa یخ رب د هنشابیم یاهتنخ یاهدادمتس

 .دنداد دادمتساد تفایل یراکهچ یارب

 نیرتهبهبددهدیم شدورپ هنکیمدادیپ اد هتفخیاهدادعتسا «مزیت ونییهدوخ»

 یدادعتساهچهک دنوشیمماگ آ «مزیت ونپیهدوخ»مکیناناوج «دزادنأ یمراکب یلکش

 .دننکب e کا رو دناءهدش هتخاس ِِِ یارید دن زاد

 ll یلاحش وخو اا اب یتح درد و وتيم هاسب اب هلماح نز
 تنکل ریظن ندرک تبحص دد یتحادان عون ره: ان هجا ۱۳۴

 ناوتیم « زونییهدوخ » هلیسوب اد قو رک ترد راشفد یگتفر «ءاهكيت «نایذ

 ,n 'هجل امم

 .د هوسمک هک دنتسه یرایسب 4 +ضنب دامععاو ی وسرت «ىئورەك ۵

 شومزاسرت دنس رت یم اهزیچ یلیخزا لیلدیب مدرمزا یخربو «دنشابیم ۍتلاجخ

 کو یا و ا ور ار یک و
 هک د نراد یصاخ لماع اهسرت نبأ همه هک دراد دوجو اهیضعب رد بآو دابزا رق

 الماک« زونپیهدوخ د اب تالالتخا لیبقنیا همه د .تسا یهاگ آدوخاندد آه شیر

 .درک هجلاعم ارسفنب دامتعا مدعناوتیممزیونییه دوخ كامک هب دوشیم عفد

 - هب دایتعا «لدیشول هندیفک داگیس * ریظف تاداعزا یرایسب كرتا 9

 تک رح,یدادا رغ ندزكمشچ ؛اهكيت «یشاشبش «نخان ندیوج « سيلكلا ءوراد

 «زونپیهدوخ» كمك هب ندرک درس اهاپ,اهتسددننام ندبياهشزرل بل یدادا ریغ
 .._.دشابیم هجلامم لباق

 یونعتلعرک | یسنج تالالتخاد تافارحنا هیلک یسنج تافارعلا



 مزیت ونپیه دوخو ارعش ۱ ۱ ۶۷

 «توهش نونح «یجاز مدرس هدنشابیم هجلام هجلاعم : لباق اف «زونپیهدوخ» اب دنشاب هتشادن

 ناویح«یتسددیش «یتسرپوسیک «یسنچ تالیامت «یعیبطریغ ءاضرا  ؟یتسددسنمچمه .

 لیبق نیا زا یدایسب ۳ ب د یهاوخناب رع رع «یتسددریپ «کزاب هحب ۱ «یتس ریهدرم «یتسدد

 .دنتسه حالصاد رییفت . لباق حدونییهدوخ» نف و تافارحنا

 هدارا دناوتیم و ار « زونپیهدوخ » هک یسک :ماهلاو یحو ۱۸

 هک یعوضومرره هدابرد رعاش اب هدنسون رفنکب الثم «دوشماهلاد ی >وواهب هک د نک

 . و عوضوم «« زونییهدوخ » ڭكمكب دیوگب یرعش اب ؛ دسون یاهلاقم اوت تم

 ۱ .دوشیم ماهلا داب تاملک

 نامهای نافرعذا هکنيا نددب «دنتسه ارعش یخرب : ذونپیهدوخ و !رعش

 نتفگ رعشماگنه نامزدورمب یلودنیوگیمرعشدنشاب هتشاد یعالطا «نونپیهدوخ»

 «دن هریمد رف صاخ هبذجو هسلخ تلاحب یمیدق ترابعب ایدنوشیم «زونپیهدوخ»

 ناشزغمب شکلد وزن دایسب تاملک ورامشا دشنک یم یاسحا هک تسا تلاح نیا ہد

 امش» :دیوگ یه یناملآ ےگ رزب رعاش «هتوک» هک تسا لیلد نیمهب ؛دوشیم دراد

 هک تسا نمدانک رد یرگید يک ؛متسین رعاش نم هک ی لاحرد دیناوخیمرعاش ارم
 ۱ ». .دنک یم م ماهلا نمی ادراعشا

 تخاسن «یمظن» دوخ مزب ددناهک « رعاش» اب یا

 « تفگن یرعش» دوخ رمعددنا هک «مظان» اسب یا

 دننک یمداعشا نددرسهب عورش یتقد ؛صاخ لاوحاءعاضدارد ءارمشیخرب

 تیم «هبذح»و هسلخ میدقدد ار تل اح نیا هک دن وشیم » 'یلاعرکفزک رمتەراچد

 هک م ینادیم «دنیوگ یه مهژونپیه «هبذج» اب «هسلخ» هب رگید ترابعهب اب دنتفک
 -یهددزادرربیم تلاعفهب هاگ اد وخان ریمضودهدیمدانک هاگ آر وعشزونییه لاحرد

 یهاک آدوخ اب هاگ آ دومشهباقبسن هاگ دوخا ریمض یئاناوت و دادعتسا هک میناد

 تایی رجنمامتهب لسوت اب ءاک آدوخان ریمض اریذ تسانادازهرب كب تبضهبًابیرقت
1 - Super-councenteration 



 ماهلا لکش نیرتیلاعهب د دزیمآیم مهد ار تاملک هکدادجاد یک دن تارطاخو

 .دیآیمدوجوب شکلدد زفن ترابعاب ظفاح تایل زغ دننام یراعشاءاگن آد دنک یم

 مر وگ یم دوخب رعش نم هکر ادنپموت
 ۰ منزن مد یکی دایشه و مدادیب هکات ۱

 ریمض » تسا دقتعم یئاکیرمآ یناهج ےگ ر زب نادنمشنادنا یکم «هگنوبد

 یناسک ناربمایپ مينيبیم لمع رد وادخ یوس تسا یلااکو هسب دد ۰ هاگ آدوخان

 نایفوصد افرع تا هدوب هدش توش ءالعا دحهب اهن [هاک  دوخ ان ریمض هک دندوب

 «زونپیهدوخ ًامئاد» تلاحب ینسبقلطمیهاک ؟دوخانهب تسراممونیرمن اهلاسزا سپ
 یهاگ آدوخان زارفرب هک یرعاش ؛تسا لبالدنیا هب هجوت ابسپ .دنسریم قیمع
 . دوشیم ماهلا داب رگید یایندزا شرامشا «دنک ی م هیکت

 زا یکی هک ی دنه یوگی سداب و هباپ دنلب رعاش یروهال لابقا انالوم
 : دیام رفیم دشاب یمدنه هداق هبش زا ناتسکاب یمالسا دوشکن اراذگ ناینب

 تسارگید نادداک اد سرج نیا تسا رگید ناهج زا نم همغن

 « مزینونپیه دوخ د اب نافرع زا یهاگ اب هک دنتسه ارعش ذا رگید هتسد

 «مزیتونپیه دوخ» نف زا ارمش زا هتسد نیا «دننک یم یرامشا ندورس هب عورش

 دنادرک تسدامم نب رمت تساهلاس.دن دادعالطادوخ هب ذجد هسلخ تلاحهب نتفراب

 دوخ» تلاحب مدزل عقاومدد دنناوتبات دناهدیشک تضاید حالطصاپ اب شزرد اهلاس

 . دنوردرف هلذجد هسلخ اب «مزیتونپیه

 كيرحت نتفکر عش یارب یصاخلماع هلیسوب ناک دنسون و ارعشزا كي ره

 مظن زا یتامطق ندناوخ هلیسوب یکی دنوشیم « مزیتونییه دوخ هرگید ترابمب اب
 « قدعددتسکشد تیمورحم كمك هب یکن, یقیسوم هب ندرک شوک اب یکی «شد



 ماهلاد یحد ۱ 94

 تعیبط رظانم ندیداب یکی؛قشعاب

 میقتسم یولوم دننام مه یکی د
 هدامآ « زونپیه دوخ » قیرط زا

 ندرس رت ن وشیم دامشا نددرس ۱

 2 دادمتسا ميتاديم هکیروطب
 ٠ ` وبنو ۱ دوخ»تلاحهب نتفریارب صاخشا

 2 نو یس یک (لاصا دوزیضعب «تسا تدافتم «زونپیه
EY 

 «رمد یسخ رب و دنوشيم زونپیه

 یو چک ِ
 9 زونپیه هک دشکب لوط اهلاس و 3 ۳ اهجام تا نام هی

 ی

 ۱ ۱ . دف لوح

 أ یراه جردم لودج قبط

 «تساهجدد شش زونییه زتددآ

 هکر کل و ۱

 زونپیهدد۳۲ هجددات طقف یخ رب

 د۵ هجددا یخ ربد دن ریه ورف

 هج رډب هکیئاهنآ « دنسدیم ۶

 7  دنوشیم «دنسدیم زونپیه مشش او ازت نم
 هاگ  دوخ یگید ینعی «هظفاح 12

 AE اهنآ

 یهاگ یتحدوب دوطتامه زین یولوم . هتکید ۳ ارراعشا بد روو

 ' زونپیه باوخ تلاح رد اریذ «تسا نددرس رعش لوغشم هک تسنادیمن رخ



e مزیتونپیهدوخ ٠ 

 .ثسا هد ریس یم ار ش راعشا

 دنمپفب دنناوتیمن یبوخب ار نافرع دننادن ار زونپیه نف هک یئارعش

 هک یرعاش میوگیم نم هک تسالاپ رد هدش دای لیالد نیمپمب

 كردو سمل دناوتیمن ار نافرع دشاب هتشادن هعلاطم زونپیه هراب رد

 ` یرازتازبال و ین دیممف كي زیف و یضایر دننام نافرع اریز «دنک

 "امرس .تساام رگ وامرس دننام ,تسا یندرگ سملو كردنافرع «تسین

 دنامف یسک هب یضایر و یكيزيف و هسدنه دننام ناوت یمن ارامرگ و

 شتاب ار شدوخ رگ روتسج و ققحم و وجشناد ای ,هبلط هکنیا رگم

 ,؟تسیچ امرگ دمپفب ات دنک كيدزن

 . گم .تسین یندیمپف كيزيف و یضایر دنناب مه قشع بت

 دوخ» یاه كينکت و دعاوق دزوسب قشع شتآ رد شدوخ رگ وجتسج

 -ش رخ و دعتسم نا رگ رجتسج زا یخ رب هک دنتسه یئاپمهار «زونپیه

 .دناسریم زونپیههوخ هب لج

 میلمت یسک هب یضایر دنئام ناوتيمن ار اهنتخاس و نتخوس

 راتف رگ قشع باہتلا مادب دیاب شدوخ « قشع تقیقح رگ وجتسج » .داد

 ۳ .دژزوسب و دوش

 رطظنب ینافرع بتک بلاطم و لشئاسم هک تسا لیلد نیممب .بن

 زا رود و یملع ريغ «نارگشیامزآ و اهننادکیزیف_.ایننادیضایروب ب
 رعاشیتق و دنک یم هولج روآهدنخ و هرخسم یهاگ مه دیاش و تقیقح

 تالاحو درک مزیت ونپیه ار رفن دنچ شدوخ یملاع ره ای هدنسیون ای

 نیس س ما



 دنمهفب دمنآوت یمن یبوخب ادنافرع دننادن ادزونمیه نف هک یثارعش او .

 توس هدهاشب ار فلتخم ناگدن وشمزیت ونپیه هداملاقراخ و بیجع

 تساوت رک وجتسج رگا و دشاب هتشاد هدیقع ناقص هب دناوتیم هاگنآ

 .دوشیم مالا و یحو بیجع یایند دراو دیامن مزیتونپیه مه ار دوخ

 هتکید واهب شرامشا بیغ زا یدنلب یادص اب تسا نکمم یتح هک

 ناگدنسیون زا یکی لیلدهچهب و ارچ .لئالد نیا دوجواب «دنوش

 ا .دن زاتیم نافرعهب «رادنپ هدرپ» ناونع تحت ام یمیدق و بوخ

 تسا ردأق هن و هدرک مزیت ونپیه ار یسک لاحبات شدوخهن هکیلاح

 «هنتف» و «هیاس» باتک یتق و هدنسی ون نیا .دیامن مزیت ونپیه ار دوخ

 شدوخ هتشونیم ار «زیزع هدرک ضس نآ دایپ» ریظن یتالاقم و

 خالطصاب ا ای ز ونییه و ای هب ذچ و هسلخ تالاح راچد هاگآد وخان

 .تسا هدشیم «یتاساسحا» شدوخ

 یضاخ یبصع و یزغم نامتخاس ارام هک دادمتسا اب صاخشا

 ۱50۱ 2 ه ورد ۱ قد وله رقیه نم ساق دیه
 نیا و دنس رب مالا و یحو وتازجعموتامارک ماجنا هب تسا نکمم , دن داد

 نآ راثآ تسا: نکمم هچ رگ « دنشسید یضایر و ین دیم ف نین تالاح

 . .دوش هدید جراخ رد
 ؛ تگ رزب رعاش تعرسهب دهاوخب یرعاشهچون رگا هکنآ هجیتن

 هود هامشش داش اپ ۶ ات ۲ لقاال تسا مزال «دوش یشخب مالا

 .دیامن مزیت ونپیه ار دوخ دناوتب هکیئاج ات «دنیب هب ار «زونپیهدوخ»
 دک دش دهاوخ مالا واهب یرگید یایند زا شرامشا تروصنیارد

 .تسوا یهاگآ و هدارا زا جراخ تاقوا یخرب

 نمجنا رد شیپ لاس دضنچ : ظفاح یسبدا نمجنا رد مزیتونپیه
 هراسب رد یهاتوک ینارنخس زا سپ «مدوب هدش توعد ظفاح یب دا

 .متفگ .واب مدومن مزیتونپیه ار ناوج یارمش زا یکی «مزیتونپیه



 ۷ ۰ ۱. مزمن ونپیه دوخ
 ل ل

 .مرادن دایب تفگ «ناوخب یاهدورس هک ار یرمش نیتسخن

 دوشیم تی وقت تاهظفاح ؛مرامشیم هرامشهس ات نم الاح متفگ

 عش :نیتسخن«هرامش هس شرامش زا سپ .یروایب دایپ یناوتیم و

 راب دنچ واهب سپس .دناوخ دوب هدورس شیپ لاس ۱۶ هک | ردوخ

 :دومن رامشا نیا ندناوخب ع ورش و ناوخب ار ترامشا نیرتممب الاح .

 روخم مغ ناعنک هب دیآزاسب هتشگمگ فسوی

 روضم مغ ناتسلگ یزور دوش نازحا هبلک

 تشگن ام دارم رب یزور ود رگ نودرگ رود

 روخم مغ هارود لاح دنامن ناسکی ًامئاد

 مشش هرود هلحرمب رگا صوصخب دوشیم باوخ یرعاش یتقو

 نادمتسا اب و رعاش یاهداعلاقراخ و بیجع روطب دسیب ملیت ونپیه

 ظفاح وت هک دوش نیقلت واب و دشاب یناوجون رعاش رگا .هوشیم

 امامت هک .تفگ دهاوخ رمش ارمش نیمه اب ریارب ءیتسه یدعس ای
 تس وا یهاگآ و هدارا زا جراخ

 یشاقن «یزاسهمسجم .نونفو اهشه ریاس غضو .تساروطنیمه
 را راو یتح و .یگشیپ رنه ‹ یگ دنناوخ «شانت ؛صقر ۲

 .تسا نوناق نیمه عبات یرگتمنص نا

 «زونپیه» تلاح هب نشخاس و داجیا و قلخ ماگنه رگا یگتعنص

 دهاوخ زیگنازاجعا و عیدب یلکش شقولخم دورب هبذج و هسلخ ای
» ® 

 . تشاد "

 ماگنه « زغم ناحارج یزک رم یاکیرسآ رد هک مدناوخ یسبخ رد

 .ناشراک هجیتن و «دننکیم نغم یحارج هب عورش هتسب نامشچ اپ"



 هناداک رد « مزبت ونپیه دوخ » ۷۳

 ۱ ِِِ هفت و عزل نودب

 وف كناوک و هتاراک یاهشزرو ساسا : اتاراک رد  «زوپیه  دوخا ۹

 نامه ای هداعلاقراخ نگل کیچ ندیسو و رکف یکی ای

 هک دنک یم شالت و ششوک راکشزرو «تسا راوتسا «مزیت ونپیهدوخ»
 یدادعتسا تلاح نیاردهک .دیآرد تلاح نیاپ جایتحا و لمس ماگنه

 سح.هن ار هدراو تاحارچ یتح و .دنک یم ادیپ هداعلاقراخ و فرگش

 یامحالس زا یشان تاحارچ لحم و .دنک یم درد ساسحا هن و دنک یم

 یتلاح مزیتونپیه تالاح زا یکی .دریذپ یم مایتلا تعرسب هدن رپ

 تفس ناوختسا دننام اههچیهام تلاح نیارد هک «یسپلاتاک» مانب تسا

 ىت ۆك ءاضعا زا تي رههک تسا یتلاحنینچرد و دن وشیم مکحم و

 .دوشیم لیدبت هدنرب و هدنب وک یتلآهب زین ندب

 تیقفوم یارب مزیت ونپیهدوخ
 ماقمب ندیسرو اهشزرورد

 | دراد یزیگناذاجعا شقن ینامرهق

 « یکشزپن ادندردصوصخب ET (ئحارج رد زوپیه دوخ|-۰
 تبست یخ رب « دنس تیم یخ رب دنکیم یزاب ار یھ نت زونییه



 ۷۴ ۱ ۱ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 ز ونییه هدنزرا شقن یدراوم نینچ رد «دنراد تیساسح قیرزتهب

 زونپیهدوخ نتفرگدایزا سپ دناوتیم صخش اریز وشیم رها یب وخب

 :قیرزت زا هک دنک نیقلت دوخب و دیامن مزیتونپیه ار دوخ راب دنچ
 درد ساسحا ای و درادن سرت نادند یور رد یتایلمع عون. ره ای

 .درک دهاوخت "

 ۲۶ ناوج مناخ نتخد : دشيم شوبیب قیردزف ماگنه هک یمناخ هجلاعم
 دوخ تیوقت یارب نم هک تشاد راہظا و درک همجارم نمهب یاهلاس
 یشوپیب و ءامغا لاحب قیرزت ماگنه یلو « مراد قیرزت هب جایعحا

 ۱۱ نس رد هک دش مولمم دش فشک تلع زونپیه زا سپ «میآیمرد

 لاحرهب «دناهدوب هدومن شوپیب ار وا قیرزت قیرط زا رابکی یگلاس
 هسلج دنچ زا سپ «تشاد ندشزوپیه یارب یب وخ دادمتسا نوچ

 چیه «تفر ب نیماتی و قیرزت یارب شردام هارمه .دش بوخ یلکی
 ۱ .دادن تسد يارا

 ارد نیکست رد «زونییه دوخ» :اس اوسو و ینهذ ثاک ره

 .تسارث وم دناهدشن نمزم یلیخ هکاهساوسو یخرب و ینهذ 9

 ار یدایز یاهیساوسو نم : تسشنیم تلاوت رد ابتعاس هک یمناخ

 هلمج زا .تسا هتفر نیب زا یلکب انآ ساوسو هک ماهداد شزومآ

 ار دوخ ماست تعاس۶ تفریم تلاوتهب تقوره هک یناوچ مناخ

 ثگنلیش ابتعاس ای «درکیم فرصم بآ هباتفآ اههد دادیم وشتسش

 مامحزد ار دوخ صع ات حبص زا یرگید مناخ .تفرگیم دوخب ار بآ
 صض وحپآ رد ار دوخ یاپمتسد راب اههد یرگید مناخ «دادیم وشتسش

 لیبقنیا لاحرپب .«هراب ود هدشن كاپ» تنگیم مه زاب و درکیم ورف

 .درب نیب زا مزیت ونپیهدوخ كمکب ناوتیمار ساوسو و ینهذ تاک رحم

 تی وقت و شمارآ داجیا یکشزپ رد زونپیه : یکشزپ رد زونپیه -۲



 « زونپبه دوخ » هلبسوب ی رغال و یقاچ نام رد : ۷۵

 نیکست ویوضع یاهدرد لمحت ردرامیب تمواقم دایدزا .رامیب یحور

 زایسب یکمک لماع یوضع یاهدرد دوبپب رد عیرست و اهدرد

 . تسی رث وم

 نی رتمب زونییه دوخ اس دوخ» هلیسوب یرغال و یقاچ نامرد ۳

 یاتش 1 هک یتاسک .واهغال نيم كسا قاچ نامرد یارب هلیسو

 عضو رییفت الماک زونپیهدوخ هلیسوب «دنرادن اذغ یارب یبوخ
 ۱۱ هنر ۳۳۴ راف لا چیک هلام ایا رع لاک ددعاوح

 .منکیم لقن زورنز هلجم ۱۳۵۷ لاس

 مزیتونپیه اب ندش رغال
 صصختم و یسیلگنا «تیالبیرنه»

 یروف و دیدج هار « مزیتونپیه فورعم
 هدرک فثک ندرک رغال یارب یرسردیب و
 .مزیت و نییهاب ندش رغال زا تسا ترابع هک

 فدصه» : دیوگیم تبالب یاقآ

 مزیتونپیهدوخ زادعب دياب « هدننک مزیتونپیه
 ر هد هک مزیتونییه رابرهرد .دشاب یرغال
 ۰۷ )وایک .مراهچ هس ناوتیم دشکیم لوط هقیقد
 رابودیزور ناوتیم ار مناخره و دش رغال
 كي یزور هجیتن رد و درک مزیتونپیه
 دنمنسازا نم .درک مک تشوگ مينووليک
 ار یمناخ یتح « ماهتفرگ یناشخرد جیاتن
 . ماهدرک رغال ولیک ۱۱ هامکی ضرعرد
 دشکیمناشلیم هچره دن راتخم نم ناعجارم

 بت رد تزو ندم رک توچ و دنروخب
 امیب . دریگیم ماجنا یمزیتونییه بآوخ

 1 تا نه ریبن ندشداشگ ,ندشرادیب

 دنکیم نیقلت واهب و هدرک مزیتونییه ار یمناخ یسیلگنا تیالبیرنه ںی وصت نیا رد

 .دوش رغال هک

 یناوج ملعم مناخ : دنک شزرو تسناوتیمن و دوب قاچ یلیخ هک یمناخ
 دایز یقاچ رثارد شبلق هوالعب «دوب قاچ یلیخ درک هعجارم نمب

 ناکشزپو دوب هدرکادیپ تدش شبلق درد هک دوب لاس راهچ «درک یم درد

 دیاب طقف «درادن یبیع چیه امش بلق :هکدندوب هتفگ واهب بلف صصختم



 ۷ ۱ . مزیت ونپیهدوخ >

 راہظا ناوج ملعم مناخ دینک مک دوخ ندب نژو زا و دینک شزرو
 ملد من شزرد لاتین ۳ دات نم تشادیم

 و یتاج ی هوالع مدرم زا 1 ی رایسب ET مه هناع 0

 .«نتسنا و تن» یرامیب راچد دوسپ دوسب يگدارایب یرامیب راچد بلقدرد

 .دوب «یزفمدس»_یرامیب یرامیب:

 تلع هب یلو دنتکب اهراک یلیخ دنها وخیم ناناوج زا یرایسب

 شکمشک راچد یهاگآدوخان رد دوچوم یاههدقع و «یزغم یاهدس»

 و ارد یرامیب راچد هجیتن رد و دنتسه یناور و یرکف

 مزیتون دیه نتسناوتن و یگدادرایب درد یوراد هک ,دنتسه یگدارایب

 شا مزیت ونپیه دوخ و

 و تشاد ترفن شزرو زا مناخ نیا هکنیا تلع : نتساوتن تلع ۷

 .تسا یندینش یناتساد و بلاج یلیخ دنک نشزرو تسناوتیمن

 نارود تارطاخ هک دش نیقلت «مزیتونپیه هسلج دنچ زا سپ
 رد نم :درک فیت روطنیا یزور .دروایب دایپ ار دوخ تیلوفط
 دوخ یاهمیسالکمه همه زا مدوب هلاس ۱۲ هک یئادتبا مجنپ سالک

 شزرو و یزاب و مدیودیم اههچباب یتقو «مدوب رت گر زب و رتتشرد

 .دندرکیم هرخسم ارم یهاگ و دندیدنخیم نمب «مدرکیم
 همه نم یاهمیسالکمه و مادش دودرم مجنپ سالک رد یسناشدب زا

 و رتکچوک یلیخ هک مراپچ سالک یاههچب و دنتفر مشش سالکی
 مدوب هدش يگلاس ۱۳ دراو الاحنم هد دمآ مجنپ سالکب دندوب ست زیر

 نیا لباقمردنم لاسما مد وب هدش رتثگرزب و رتتشرد لبق لاسزا

 گید «دندرکیم هرخسم ارم یتشیپ ؛عدرکیم هولج یلوغ هیبش اههچب

 « منک شزرو و یزاب و مودب انآ اب متسناوتیمن هج و چیه هب "نم.



vyمزبت ونیمه ۵ وج» شرط زا نباش دنمت و را ۱ » 

 هجیتن رد ؛مدوب هدش مه سالک رصبم مدیشکیم تلاجخ مه مدوخ

 و متفریم ناتسید رتفدب ولوچوک یاپیسالکمه اب ندرکیزاب یاجب
 ینیریش و هوین «متسکشیم همخت انآ اب .متسشنیم ناملعمدزت رد
 یاهماعم هراوق ودقمه و مدوب تگ رزب و تشرد یلیخ نوچ «مدروخیم

 زا رگید نم الاح .دنتفگیمن نمب یزیچ مه اهملعم .مدوب رگید

 و شزرو زا یلو ,مدربیم تذل نتسکشهمخت و نتسشن
 .متشاد ترفن و

 الاح .دش نشور یب وغب نتسناوتن تلع لاحح رش تک زا سپ
 شلد ارچ .دنک شزرو دناوتیمن ارچ مناخ نیا هک دوب مولعم
  یاهتسدنآ وزج مناخنیا ًاقافتا دنکشب همخت و دنیشنب اجکپ دهاوخیم

 «مزیتونپیهدوخ» شور اب .دنوشیم مزیتونپیه قیمع یلیخ هکدوب

 شزرو و دزیخرب دوز حبص زورره هک دش نیقلت دش مزیت ونپیه
 نیقلت دوخب و بنک مزیت ونییه ار دوخ ندیباوخ ما 5 اگنه اہبش و دنک

 زا شپ دروڅب , رتمک اذغ و دنک شزرو و دزیخرب امحبصهک دنک

 "لیک ۱۷ هام راہچ زا سپ ودوب هدش رغال ولیک ٩ هامود تشذگ

 . تفر نیب_ز زا | یلکب شبلق درد . .دوب ه شش رغال

 اب دیس یر وخ رپ یرامیب راچد هکیناسک : : (ىروخرپىراميب ٤£

 ن مس

 دنهاوخرپ یروخرپ زا تسد یدوزب «مزیتونپیهدوخ» نف نتف رگدای
 . تشاد

 "اپ لذاعم ندیشدنمت ورث : مزیتونپیه دوخ قیرط زا ندشدنمت ورث ۰

 یهابتشا و هبساحم نی رتکچوک رثا زد . تسا یگ دن ز رد تیقفوم

 نکمم : كوش تسکشرو تسا نکمم دیروخب تک شا نک

 تایب رجت زا طلغ یریگهجیتن و یرکف و ینیب رتدب یاهتداع



 ۷۸ ۱ ب ۱ مزیت ونپیه مهد وخ

۰ 

 تاع رکا .درادماکت بشع 4شیمه ار صخش تسا نکمم یگ دن ز

 هک دش دهاوخ هظحالب دوش یسررب راجت زا راسا کش و

 یتاناوتمدع . یطایتحا یب .تساهدوبامنآ دوخ نورد رد تسکش تلع"

 حیحصات و یملع ريغ ه رادا و طلغ تی رپ دم . حیحص یاه ینیب شیپ رد

 منت . نام زاس
 مسن سیف سند ھا

 اه رک یا
 .اه تیعق وم زا هدافتسا رد یئاناوت ف .ندادن ماجنا عق ومب ار

 ج رخل وهب تداع 6

۳ 

 و روش نتشادن .صاخلاوحا وعاضوا و تیقف ومكردو تخانش مدع

 ۰ انا رغ هو و یز یاهدس اه هدتعب .یگداوناختافالتخا .قایتیفا

 رد درف یگدنابقع و تسکش ثعاب رگید یرکف و یمسج .یناور

 .دوشیم عامتجا

 لمارع و تالالتخا لیبقنیا همه رورمب تسباردأق ,مزیتونپیه دوخ»

 ار وا نانچنآ یو هاگآدوخات و هریب نیب زا ار ینهذ و یرکف و

 شیپ ندش دنمت ورث یوسب شزفغل و هابتشا نودب هک دنک یئامتمار

 : ۱ ۰ د ورب

 درک نیتلت هاگآدوخان روهشهب یتسیای مزیت ونپیهدوخ لاحرد ) 6
 زا سپ .دنک دنمت ورث ار صخش هک تساوخ هاگآدوخان روعش زا ر

 یا مح رط و اههشقننانچنآ هاگآدوخان رومش «ینامز تدم تشذگ

 شضخش هکدرگدهاوخ هئارا ندشدنمت ورث یارب یاهقالخو یراکتبا

 هابتشا زا حیحص یاهییامنهار اب نمش رد و دش دهازخ بجعتم

 5 (درک دهاوخ یریگولج شزفل و,
 دیرداسپ هدنا وخ ار « مزیت ونییه .یسانشنا ور» باتک امش نکا ۱ ۱

 هداملاقراخ .و میظع ردقچ یهاتآدوخان یایند هک دیاهدرک هظحالب

 رتب دینادیمن یزیچ «یهاگآداوخان» مسیناکم هراب رد رگا «تسا

 تا تدم تنو  .دیناتنت هنلاطم ار باک نآ الق تا



 م ۰ 1 1 3 هم ی شب
 «8زین ونپیه دوهی» قب رط زا ندش دنمن و رز ۷۹

 ینامج میظع تردق ی وسي و ادخ یوسپ تسیاهچپ رد یهاگآدوخان

 ِِ ردنآ رق هتفگر هک ینادخ تفگ نا وتب یملع ترابع هب دیاش

 .تسا.«یهاگآدوخان» ای «نطاب رومش» نامه .تسا

 .قفومارام تسا رداق «یهاگآدوخان» هک دوش اعدا رگا نیا رب انب

e Eهتبلا تسا هدشن هتفگ نه یا دیامن  

 و تخبشوخ و و نادنخ هک یئارقف و دنتسین د

 تسا یتخبشوخب ندیسر رازبا و هلیسو تورث «دنتسه_ دنمتدامس

 یرگیدیناور ف فالتخا ندشدنمت ورث یهاگ . تساه را زپا نازی زا یکی هتبلا

 ]_یتقو «تسا ندش سنک و سیسخ زا ترابع نآ و دروآیم دوجوب ار
 عم نارتوپش و ندیم جیردتب سا نمم دش دنمتورل یب
 .دنه دی«شر ورپ مهار یرگید تالالتخا «یناور لالتخاود نیاو دوشب

 اکنون ا نور رج د
 هفطاعمک و وسرت «نارتوپش «سیسخ :دننکیم هعجا رمنم :دننکیم هعجا رمنمب ندش مزیت ونپیه

 یلوپ و .دنتسه عامتجا نیئاپ تاقبط زا هک يناس ماسک رثکا و دنقسه

 و دنتسه هقطاماب و عاجش هبیجن.هدنمتواغم_. دن رادن زادناسپ یارب
 تایصوصخنامه دن وشدنمت ورث نیئاپتاقبطدارفانیمه یگا هناغساتم

 سس هک تسا لیلد نیمه هب « «دننک يم بسکار ' بسک ار الاب تاقبط یقالخا

 تسا هت هتفگ ۳ ةحم نقش و

 یدرم _یدرگن_تسم يسرب تورث هب رگ

 یدرُف ٠ یر تسپ یس رب ترپمشهب رگ

 یءامتجا تایالقنا همه هکلب رثکا هک تسا هداد ناشن خیرات

 ای هناتخبشوخ «دناهدرک ملع عامتجا نیئاپ تاقبط ینعی ناعاجش ار
 نادنمتورث و نادنمتردق رثکا زا اهنارحب لیبقنیا رد هن اتخب دب



 Ae : ۱ ۰ مزین .ونپیهدوخ

 ار رارف اهیپاوه اي رداچ اب هکنیا زج دوشیمن دنلب یراخب الومعم
 هتشون بالقنا زا لبق لاسهس تارابع نيا) .دنهدیم حیجرت رارقرب

 .(تسا هدش

 .میتفين رود عوض وم زا و میوشن جراخ هداج زا دیئامرفپ هزاجا

 زا هدعنآ یارب ار زونپیهقپ رطزا ندشدنمت ورث ثحب نم لاح رب

 زورماعامتجا رد یلو ,دنوش دنمت ورث دنلیام هک متشون ناگدنناوخ
 رد هکنآ طرشپ .دشاب هتشاد تورن دهاوخیمن هک تسا یسک هچ

 5 ۰ ,دوشن شومارف ندوب ناسنا یدنمت ور
 دنمت ورث ردار یتخبشوخهک دیتسه هقبط نآزا امش ګا لاحرپمب "

 نیرتگرزب مزیتونپیه دوخ هک «مهدیم تراشب امشب دینادیم ندش
 یاهروشک تایصوصخ زا یکی .تسا ندش دنمت ورث لماع نیلوا و

 .دنیامنیم ندش دنمت ورث یارب شالت دارفا هک تسنیا یرادهیامرس
 ندش دنمت ورث توپمش الومعم یرادهیامرسریغ یاهروشک رد یلو

 .دوشیم لیددت

 دروخ تسکش تاباڅتنا رد ندوب سیسخ تلعهب هک یرادمتسایس

 رامیب هیبش سیسخ صخش «تسا یرامیب عون كی ندوب سیسخ

 اریز .دنک عفد دناوتیمن دوخ هدارا اب ار بت هک تسا یرادبت
 مو هاگآدرخاق ورم هدهاب نیس هک لهدم نامرق واهب هنآ
 .درادن تعاطازج یاهراچ هراچیب سیسخ و

 لاوئس دوب هدمآ نم رادیدب هلاس ۸ رادمتسایس یاقآ نیا

 «دنمشتاد ید رمامش هکنیااب . دیوروخ تسکش تاباختنارد اچ «مدرک

 .دیتسه تسودمدرم و یعامتجا و مرگ «نارنخس
 متفک .دوب نم یرامیب تاپاختنا رد نم تسکش تلع :داد پاوچ



 ي تو ات اس

 ندوب سیسخ تلع ۱ ۸۱

 درب هچ امش یرامیب

 .متسه یسیسخ مدآ نم تسا «ندوب سیسخ» نم یرامیب : تفگ

 یا رب مناوت یمن .متسین ندرک ج رخهب رداق یلو . مراد لوپ مه یلیخ

 رگا :مربیم جن ر مه مدوخ ع وضوم نیا زا و «منک .ج رخ لوپ ناتسود

 توعد ماش ای ینیریش و یاچ فرصب ار یاهدع مه تاباختنا رد

 دنشاب دیفم نم یارب یلیخ دنتسناوتیم سانشرس هدع نآ مدرک یم

 مزیت وذییه هسلجدنچ ار رادمتسایس یاقآ نیا : ندوبسیسخ تلع

 همه زا ناشیا و دناهدوب ردا رپ شش هک «دش مولعم هرخالاب « مدرک

 «دناهتشاد ناشیا یاهلوپ هب عمط هشيمه اهردارب ریاس و هدوب شکچوک

 یاهلیس و رب هشيمه یگلاس ۱۷ ات ۷ نیب نینس رد تیلوقط نارود رد

 "ار دوخ یایملوپ مه ناشیا هجيتن رد دناهتفرگ یم ار یو یاپملوپ .هدوب

 و لوپ ند رک ناہنپ و لوپ هبو هدرک یمن دی رخ «هد سک یم ناهمنپ

 .تسا هدادیم تیمها یلیخ لوپ نتشادهاگن

 حیرفت و شدرگ و ینامپمیمناونع تحت رابنیدنچ هکنيا مہم

 شدوخزا رتگ رزب یمک ای لاس ونس مه یاهردارب ار هچب نیا امنیس و

 باسحبار ندادروس و ینامیمیم عون ره ناشیا و .دناهدوب هدز لوگ
 هدشنیا شاهجیتن هرخالاب .تسا هتشاذگیم نارگید یگنرز و بیرف

 .دوبن لوپ ندرک ج رخ هب رداق یلو دوب هدش نکعمجلوپ یلیخ وا هک
 زایسب تبدف و یفنم یقالخا تایصوصخ و تاداع یدرف ره رد

 .دوشیمتسکش ثعاب هرخالاب ای ندشدنمت و رثای یقرت عنام هک تسا

 ردح زا شیپ هجوتهپ تداع؛طابظنا و مظن رد طی رفت اپ طارفا الثم

 ار تایلک طقف سکعپای ءكچوکو ینزج_یلیخ لماوع_و تاکن هپ

 .رلرتنک رد طی رذت و طارفا «یتخسرس_و تجاجلهب تداع «ندید

 میمصت رد یناناوت مد« .یریذپان فاطم:ا ,درومیب یریگیپ «تقو
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 تصش دادعف تیریدم یقنم یقالخا ET e تحبم رد

 تیصخشیگن وگچ تاکن نیا هک ماهدش رک ذتم ار یقالخا یفنم هتکن

 .دنکیم نییعق ار ییدم یقالخا

 ره و لمع ره «تسا لکشم یلیخ یسانشدوخ هک تسا اجنیا

 رق و کنن وتو: م یک هک یمینصت ره نک ینا هک یتک رخ

 كناتسپ اب ناتسپ رگا «تسین یهاگ آ دوخ یور زا و هناهاگآ الماک ام

 دراد لامتحا دیشکب شناهد زا راب دنچ ار یراوخ ریش لفط
 درب یم تذل شراردا ندرکاهر زا هک یرگید لفط اي .دوشب سیسخ
 2ک ف ناب یاس تا مه یک غوغل ها نک
 لسلست» تمسق مجنپ شخب مزیت ونپیه یسانشناور باتک رد یدودح

 .ماهدرک ثحب اپمنآ هراب رد ۳۸۹ هحفص «یئارقپمق ریس

 كمك هب ینورد یاههدقع و یزغفم یاهدسنیا همه عفد و عفر

 :گبشا رپ ذپ ناکما «م زيت رنییه دوخ»

 امش ناور و حوز هک تسا یمامح ناو هیبش «مزیتونپیه دوخ»

 هک دیوشیم هدامآ هاگنآ دیوشیم هزنم. و كاپ«دهدیم وشتسش ار

 .دیهد همتاخ تیقفوم اب و دینک ع ورش دیرادتسود هک اریراک ره

 «میتسش امدوخ تسکش نآ تلع رثکا و الومعم هک .دراد یتلع یتسکش ره "

 هک ۲ دهنراد دوجو :و یلخاد _نمشد اپهد ام نورد رد «تسا ام نورد رد تسکش بلع

 و دنهدیم قوس فارعنا و ههاریب یوسب اب و دن رادیمهاگن رود ینیبعقا و زا او ام

 .میتسه ینورد ناسوساج نیا تیلاعف زا عالطایب و. ربخیب الماک ام



Arندوب سیص تلع ۱  

 میناوتب هک دشخب یم یغوبن و یرایشه نانچنآ امی «مزیتونپیه دوخ»

 اب هجاوم ات .مینیبهب ار دوخ نورد یکیرات رد ناپمنپ تالکشم همه

 ۱ .میوشن یشکدوخ و تسکش

 تالاح حرش ثحبم دراو و دبابیم همتاخ اجنبا رد مزیتونپیهدوخ دیاوف ثحبم

 عوضوم زا مهاوخيم نم مرتحم ناگدنناوخ هزاجااب یلو « میوشیم مزیتونپیه دوخ
 تارطاخنیا نایب «مزادرمب اکیرما رد مزیتونییه رانیمس تارطاخ نایبهب و هدش جراخ

 یارب جراخ یاهروشک ردهک دیوشیم هاگآ مرتعم هدنناوخ امشهک دراد ار هدیاف نیا

 «دیآیملمعب ینابشالت هچو تساپرب یناغوفهچ مزیتونپیه سیردت و هعسوت «تخانش
 .دوشيم فیرعت مزیتونپیه رد یناور تالاح تارطاخ نیا لقت زا دعب



 ۸ مزیت ونپیهدوخ
۰ 

 مود شخب

 اکی رمآ رد مزیت ونپیه تا رطاخ

 , هک منکضرع همدقم رد
 « برع » دداد مه نشوجلایذ رمش «دداد مه نیسح ماما « برع »

E 
 2 یم دور فعضتسم ۱۲ یتیم N هوا رو ۲ ا
 . دشک یم نوخو كاخب اد مانتو ینویلم

 رظن رد مادکرره اکیرمآ تلود و اکیرمآ مدرم باسح ۾ ناباربانب

 تلود باسح یتح و «تسا ازجم رگیدکی زا ناریا تلم نینچمه و ناہج یاهتلم

 «رورپعون ینادنمشناد اکیرمآمدرمزایرایسب دنشابیما زجممهزا اکیرمآتلماب اکیرمآ

 نابج رد تقیقح و قح رادفرط و دنتسه رگنعقاو و نیبتقیقح و تسودرشب
 هوالعب «دنهدیم یار و رظن دوخ تلود هیلع فعضتسم و مولظم عفنب یتح ؛دنشابیم

 .دنناکشزپناور و ناکشزپ زاریغهب یناکیرمآ نارادمتسایس
 اهتلم همه هپ قلعتم و دنتسه ناېج مدرم همه تمدخ رد ثگرزب ناکشزپ

 رود مدوب ناواکناور و ناکشزپناور زا هورگكي نایم رد اکیرمآرد میشم .دنشابیم

 و كنج زا تبحص «دوبن تسایس زا تبحص اجنآ رد یسایس یایلاجنج همه زا
 «دوب یناور و یرکف نادنمدرد هجلاعم زرط زا تبحص لفعم نآ رد «دوبن یشکمدآ

 نامزاس اب نم ۱۹۲۲ لاس زا .دوب اهناسنا دوبیب و شمارآ و یتمالس زا تبعص

 یسرجوین مزیتونپیه لاکیتاسناودا زکرم و كرویوین یللملانیب یاهفرح مزیتونپیه
 بتک و تالجم نم یارب و مدوب نامزاس نیا وضع اریز مدوب سامت رد اکیرمآ رد
 نامزاس نیا فرط زا .یاهمانتوعد ۱۹۷۹ لاس رد هکنآ ات دیدرگیم لاسرا مزیتونپیه



 - تساهدش هددوآ اجنیا اکب رمآ تارطاخ ارچ ` ۸۵

 هک ی للملانیب مزیت ونپیهرانیمسدد دوبهدش توعد نم او دیسد نم یارپ

 .منک تک رش دوشیم لیکشت لاسره

 ۰ تسا هدش هدروآ اجنیا اکی رمآ تا رطاخ | رچ

 : تاعالطا همانزور رد اکیرمآهب نم ترفانسم ربخ

 همانزورنمهک دوبمزال مزیتونپیهیاپونملعهب نادنمقالعو ناتسودع الطا روظنمب

 رد هک اد ربخ نیا ریز دد امش ) مدادیم رارق توعد نیا نایرج رد ار تاعالطا

 . [دیئامرفیم هعلاطم هدش هتشون ۱۳۵۶ نیددو رفهبنش ۷هحفص۱۰۱۳۳هدامش

 اکیرما رد مزیتوئپیه دانیمس ۱

i ۱4 2 0  

 کر ویوین یاهفرح یللملانیب نامزاس فرط زاک یت وعد تبسانمب
 هدمآ لسب مزیت ونییه صصختم (ک وباک) یس واط نابعش یاقآ زا
 _ ۰ دوبن تمیزع اکیرمآ هب یسواط یاقآدوب

 اکیرما زا مزیت ونییه رد صصخت همانیهاوگ یاراد کوباک یاقآ
 وضع و کر وی وین یاهفرح مزیت وتییه یللملانیب نامزاس وضع دنتسه
 . یسانشنا ورباتک. دنشابیم یسرج وین مزیت ونییهلاکیتا سنا ودا نمجنا
 تافیلات زا هدش پاچ دیدجت رابود یهاتوک تدمردمک مزیت ونییه
 . ټسا ناشیا

 رانیمس لیکشت لحم .دش لیکشت رانیمس اکیرمآهب نم دورو زا دعب هتفهكي
 یدایژ هدع «دوب زنورآیراه نم داتسا هدیعهب رانیمس تسایر «دوب رومیتلابلته
 - رانیمس نیا رد ایسآ و اپورا و اکیرمآ رسارس زا ناواکناور و ناکشزپناور زا
 كيدزن یئانشآ و هثحابم راختفا هک ار نانآ زا یدادعت یماسا نم هک دنتشاد تکرش
 هشیلک ریز رد هک یئاکیرمآ مزیتونییه ناداتسا .منکیم رکذ ریز رد متشاد ار نانآ اب

 نمب ار دوخ سردآ و تیزیو تراک كيره دیئامرفیم هظحالم ار ابنآ تیزیو تراک
 تصرف هنافساتم نم و مورب ناشراک لحم و رتفدب اکیرمآ فلتخم تالایا رد هک دنداد
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2 ۱5 MONROE STREET PRESCRIPTION HYPNOSIS 

BOONTON. N. J. 09 BY APPOINTMENT 

 سردآ و تب زب و تراک

BOONTON AREA HYPNOSIS نمدولیس لیرب مناخ 
- . CENTER : رنو رآ یراهراکمه 

 اک رمآ رد
BERYL A. SILVERMAN 

(201) 335.3790 CERTIFIED, !SPH ۹ 

(201) 3358-44 CERTIFIED, AAEH 

CERTIFIED MEMBER OF 201 - 58 
ISPH 6 AAEH 762-3132 . 

 سردآ و تب زب و تراک 3 "1
 .نمرم ز . ما .دوتدآ .

CENTER, ««.رد رواشمو داتسا | 3160 11۲۳۵۵۵815 ۳۵۱۵۵۵6  
INSTRUCTORS & CONSULTANTS IN HYPNOSIS 

TO THE PROFESSIONSاکی رمآ رد مزیت ونپیه  

ARTHUR M. ZIMMERMAN 60 YVOSE AVENUE 
DIRECTOR , SO. ORANGE, N.J. 07079 

Professionsl Referral Hypnosis Consultsnt ‘۰ Hypaosis Instruction 
 سددآو تیزی و تداک ۱

 یداگ . efنم, اه

PROFESSIONAL HYPNOSIS SERVICES رد صصخعم 

Specialists in Hypno-Technology and Hypnosis Instruction ءیژ ول ونکت ونپیهآ 

ér Ri uildin, 1 
7315 eray Suite 1008E امنهاد و ملعم 

Certified Hypao-Techaicisn, AAEH Off: 986-0100 
GARY E. HAYMAN, DIRECTOR Bethesda, Maryland 20014 ۴ زی , :یهرد 

Affillatioas: ISPH, AAEH, AIH Res: 345-3230 



AYکی رمآ دد مزیت وذپیهتا رطاخ ۱  
 ت ج ا ج

 JUDY COLOSIMO سردآ و تیزی و تراک
 CONSULTANT IN HYPNOSIS ` ` . دواشم ومی زولاک ید وج

 م بت ونپیه رد

 By Appointment 915 Plaza Building ر
(412) 355-0458 535 Fifth Avenue 
Res. 7 Pittsburgh, Pa. 15219 

 سردآو تبزبرو تراک

 ددنگ وت سا یرنهرتکد ۱

DR. HENRY 8 8ینیلاب سانشناور  
CLINICAL ۵۲۰۲۵۵6۱۵۲ هم 

HYPNOTHERAPISTتسیبارث وسپیه  
6Y APPOINTMENT 

(201) 72 35 WICKATUNK VILLAGE 
{201} 727-6000 6۲, 9 MORGANYVILLE, ۱,۱ 1 

 | چا فزوژ سردآ و تیزی و تراک
 فگرزب ناداتسازایکی یکسنیلگیز
 هک تسا اکی رمآ تسیت ونپیه

LECTUNCS € DEMONSTRATIONS © CONSULTATIONS ® INSTRUCTIONS 

Ch کل قسم دل ول AUS Re 
 ندرك مرمي ونپیش رد یمصتتف } - ۱۳۴۸۹۵۳۱۵۳ -

CERTIFIED HYPNOTECHNISAN A.A. E.H, L.S,P.H, AND A.I,H. 
mw FAULTY INSTRUCTOR + AMERICAN INSTITUTE OF ۵ رد 4کی روطب 3 هدود اع لال ورگ 

TO THE MEDICAL DENTAL, ANO LEGAL nor KeniON® ۱ ِ ۱ ۱ 
] ۰ 

 ۰م .ا هما هو تمر اه اللورگ مرد زیر د سف و ملعم دیئامیفیم هظحالم شت راک
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 یکش زهن ادند مزیتونپره «یقوثح
 مزیت ونپیه هرابرد هکار دو یاباتک زا یکی یکسنیلگیز چا فزوژ داتسا .دشابیم

 مورب ناشیا راک لحمب نتکنشاوب هک دومت توعد نمزا و درک هیده نمب دوب اهلال ورک
 ماهدرک تصرفهن و مورب نتگنشاو رد ناشی! تاقالسب متسناوتن هنافساتم نم هک

 ااکیرمآ زا مزیتونپیه باتک دلج۵ ۰ زا شیب اریز منک هعلاطم ارناشیا باتک نونکات
 .منک هعلاطم ار اپنآ زا یمکدادمت ماهدرک تصرف طقف نونکات هک ماهدردآ



 ` AA مزیت ونپیهدوخ

 ینارنخس لاحدد یللملانیب یاهفرح ۴ تو ونپیه یکسنیلگب زچافزوژروسف رب,
 اکی رمآ دانیمس رد اونو هراب رد

 چا فزوژروسفو رب
 داتساو یکسنیلگبز

 دانیمس نلاسدد ك وباک

 اکیرمآ



 ۸5 اکب رم آ دد مزمن وذپیهتا رطاخ

 زنورآیداهدوسفو رپ

 ینارنخس لاحرد
 زین ونپیه دانیمسدد "

 اکی رمآ یللملانیب یاهفرح

 زنود یداهدودفورب

 نداد ناش لاحرد

 زا یکل.یلمع مزیت ونپیه
 ار یئاکب_ رمآ ناب وجشناد
 تنا هدرک مزیل ونپیه



 ۹۰ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 مزیت وذییهدرخ شور هرابرد كوپاک ینارنغعس .. "۰

 اکیرمآ رد نابینا ربا

 هک متفرگ هزاجا ناشبا زا نم. زن روآیراه رودقر» ینارثخس همتاخ زا نسب
 نیا بش منک ینارذخس یناریا شیوا رد مزیتونییش دوخ شور هرابرد زورنآ یادرف

 هصالخ هک مدرک ینارنغس زورنآ یادرف و هدومن هیبت یسیلگنا نابزب ار ینارفخس
 ْ .: دیناوغیم ریز رد ار نا

 ۱ : نایاقا و اهمئاخ

 نیا ميوژرا یگدنز رسارس رد متسه ناریا زا (كوباک) یس واط نایعش نم

 انشآ تیدزنزا یئاکیرمآ تسیتونییه نادنمشناداب ء ميايب اکیرمآهب يزورهک دوب

 و اکیرمآ ردهک منکیم راغتفا اریز .تسا ند یگدنز قیاقد نیرتبب نونکامع «موش
 . مانبنادنمشناد زا دوخ روشک رد نم متسه ینارنخس لوغشم اکیرمآ نادنمشناد نیب

 هوالعب و دنسانشیم ارم روشک یاهناوخهمانزور رثکا ًابیرقتو متسه مزیيتونپیه
 - امش یارب مهاوغیم الاح و ماهتشون هحفص ۸۰۰ دودح رد یباتک مزیتونپیه هرابرد
 الماک امش یارب و ینانثتسا شور هک .یناریا شیوارد مزیتونییهدوخ شور هراب رد

 ۱ : ملك تبحص ثسا دیذج و بلاچ

 رس شخرچ اب اپشیا هک شیورد مانب دنتسه یهورگ نارا یناتساب روشک رد
 هکیروطب هدنناسریم مزیتونپیه قيمع هلنحرمهب ار دوخ یبردیب نسفنت ۶ قع رکذ و
 .دننکیم ورف دوخ.هنوگ و ندبهب وقاچ مزینونپیه نایاپ رد

 ` امش یاهتباتک رد ار یناپورا و یناکیرمآ مزینونپیه دوخ یاپشور همه نم

 و رثم رایسب یناریا شیوارد شور نیا یلو .ماهدرک لمع ایناهب و ماهدناوخ
 دینک ناعتما دوخ یاههژوس ای 4 ناتدوخ یوړ دیناوتبم امش .دشابیم رترثادوز

 ۱ .دوشيم ماجنا مزیتونپبه یتعرسهچ اب هک ذید دیهاوخ



 اکی رمآ ردنامنا ربا «م ریت ونپیهدوخ»شور هراب رد كوباک ینارنخس ۱

 ر سد

1: ۲ ۲ ۳ ۰ 
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 دوضورب پچ تمسو اکی رمآ د ومیتلاب درل لعهدد ینارنخس لاحدد كوباک

 دوشیم هدهاشم ناشی( داتسا زنودآ یراه

 : لماش دندوب رفن ۸۰ دودح دداانیمس رد ناگ د ننک تک رش

 یلاکب رمآ ناب وجشناد ریاسدناکشزپنادند «ناواکناود «ناکشزپنا ور «ناکشزب



 ۹۴ مزین ونپیهدوخ

 دوشیمن مزیتونپیه سکهمه یئاپورا و یتاکیرمآ مزیتونییه دوخ شور اب
 شوراب یلو دنیامن مزیتونپیه ار دوخ دنناوتب .دراد ناکما.دصرد۳۰ ات ۲۰ طقف "

 ار دوخ دنناوتیم صاخشا زا دصرد ۸۰ ات ۷۰ یناریا شیوارد مزیتونپیه دوخ
 دوخ e یناکیرمآ دنمشناد ناگدنونش زا رکشت اب نم .دنیامن مزیتونییه

 رب همناخ

 لوبقو دیئات دروم شور نیا دنتساوخیم یرتشیپ حیضوت یناریا شیوازد مزیتونپیه
 .درک میهاوخ هدافتسا شور نیا زا ام هک دنتشاد رابظا و تفرگ رارق اهنآ

 . یاههمانذودزا یخربردربخ نیا
 كروب وین هلمج ا اب رمآ

 تاعالطا همانزوررد نینچمهو :

 هدامش ۲۵۳۶ هام دادرخ۴هبنش۴

 دش جددزین نارهت دد ۰

 دانیمس تالچاا یکی.دد «(كوباك) یسداط ۳ یاقآ"

 . مزیت ونپیه یللملانیب

 لیکشت كروب وین رد مزيل ونپیه
 رب هدالع دانیمس نیا د۵ . دش

 ونپیهنیصصختم نب رآ فورعم
 یهدرگ « ناهجرسارس زا مزیت
 -نادند«ناکشز پنا و د«ناکشزپ زا

 یباکب رما ناب وجشنادو ناکشزپ

 .دنتشاد تک رش ۰

 « یسواط نانعش » ناربا زا

 فورعم صصختم ( كوباک )

 :توعدرانیمس نیاب مزیت ونپیه
 زا یکی رد «كوباک» . نوب هدش

 هدافتسا .اب « دانیمس نی( تاسلج

 رتکد مناخ مزیت ونپیه ملع زا
 یسانشن او دداتسا« زنیک تانیج»

 یاینیجرب و ددوکنک هاگشناد



 اکی رمآ رد نایناربا «مزیت ونپیهدوخ» شور هرابرد ك وباک ینارنخس ۳

 نینچمهید .درک ب اوخ ادیب رغ

 اب یباه ینارنخس داریا نمض
 تابرشن یاهشدا زگ هب دانتسا
 لوقعلا ریحم تایلمع « تاعالطا
 تک رش یارباد یناربا شی وارد

 درک حی رشآ دانیمسدد ناگد ننک

 تريح و یتفگش بجوم هک

 .دش نآ رضاح

 نومآریپ «دوک ذمدانیمسدد

 هنیمزدد مزیت ونپیهزآ هدافتسا

 ثحب لیصفت هب یکشزپ, مولع

 رد صصختم «زنودآیداه» و
 رتکد < اسکی رما زا مزیت ونپیه

 رتکد « ددنگاف . سا . یرنه

 . جا . فذوژ رتکد « نمرمیذ
 «یسداط نابعش»و یکسنیلگی ز
 تک رش زا دنچ ینئ و (ك وباک)
 شقن هداب رد رکبد ناکد ننک

 و یکشزپ, مولع دد مزیت ونپیه
 .ونپیهش رتسگ و هعس ون یاههاد

 - ینارنخس یکشزپرما رد مزیت
 . .دندرکد اربا یعماج یاه

 اکرمآ یسرجویندد كوباک داتساو زنورآ یراهدوفدرب



 زنورآ یراهروورپ دوخ داعسا اب هارمه (ك وباک)یس داط نابعش
 اکی رمآ یسرجویندد ۱

۳ r: 

 روسفو رپ تسارب پچزا نمرمیذ رتک د و كوباكداتسا و زنورآ یداه

 اکیرمآ فوزعم تسیت ونپیه



 ' کی رمآ دد نایناربا «8زین ونپیه دوخ» شورهراب دد ك وباک ینارنخس ۵

 اینیجریو جلاک دروکناک یسرک داتسا زنیکتا نیج رتکد وناب
 پچتمس سالکرس رد اکیرمآ یللملانیب یاهفرح مزیتونپیه رانیمس هرود رد

 هرکیمینارنخس زنورآیراهداتسا یتقو .زنیک تانیجرتکد مانب دوب هتبشن یمناخ نم
 زا نم یلو درکیمطیضار داتسا یاهینارنغسهک تشاد هارمپبیتوصطبض مناخنیا
 ڪ ` قوقح هدکشنادهرود رد هکیئاجنآ
 یت تداع یرادرب تذ هب نارهت

 :اتسا ینارنخسزا تعرسهب مدوب

 مدرکیمیرادربتن زنورآ یراه

 ینارنخس یسیلگنا نابزب ناشیا

 یتسیابیم اتدعاق مینم و دریم

 ۱ ۲ ۱ 1 , مدرکیمیرادربتن یسیلگنا نابزب
 | كوباك مودرفن پچ تمنذا ولج فیذدد  متشونیم تسارب پچتمس زا و
 تمسرد زنیکت انیجرتکد وناب موسرفند یار هکنیایارب نم یلو

E EEتسا هتسشن كوناک داتسا پچ  
 زا هچنآ مسیونب مناوتب رتدنت

 نیمه متشونیم پچهب تسار تمسزا و یسراف نابزب مدرکیم كرد داتسا ینارنغس
 تعاس رد هرخالاب دوب هدش زنیکتا مناخ بجعت و رظنبلج ثعاب نم نتشون زرط
 و نابز هچهب و دیتشونیم پچهب تسار تمسزا امش ارچ درک لاوتس نمزا جیرفت
 ۱ Ea ؟ دیتشونیم یطخ

 سانشناور رتکد دش یئاکیرمآ مناخ نیا اب نم ینانشآ عورش لاوئس نیمه
 و ابنت اکیرمآردنم دیمبف یتقو دوب اینیجریو جلاک دروکناک یسانشناور داتسا و
 نمبارمزال یاہکمک تفرگ میمصت مسانشیمن ار یئاج دیابهک ردقنآ و متسه بیرغ
 یسانشناور یاهباذک یفرعم و ابیشورفباتک و اههناخباتک یفرعم رد دیامنب

 .درک نمب یاهدنزرا یاهینامنهار دیرخ یارب مزینونپیه
 هک میامن توعد زنورآ یراف دوخ داتسازاهک متشاد میمصت مدمآ ناریاهب یتقو



 ۶ 1 مزیت ونپیهدوخ

 یلاکی.رمآ ناب وجشناد یهو رگ مزیت ونپیه

 روفورباکیرمآدد مزیت ونپیه یللملانیب دانیمس هدودلالخرد ,."
 زا یدادعت شیاسذآ ناونعب هکتساوخ نم زا زئودآ یراه

 هدهع زا مدش قفوم ییوخب نم میامن مزیت ونپیه اد نایوجشناد _

 م. آرب شامذآ نیا



 رم ا رد نایناربآ «8زبل وني اکی رمآ رد ناینا ربا «مزبت ونپمهدوخ»شور هداب رد كل وباک ینا رنخس باک ینارنخ ۹۷

 | "داتسا زنورآ یداه روفو رپ

 زا یکی كوباک مزیت ونپیه
 یسداطنابعشاب اددوخ یاهباتک

 ` . هنکیم ءادها

 دوضورب داب نیلوا (كوباك) نما
 رد یسرجوینرد ار زن و آی راه
 سناودازک رم دد شداک رف

 مدرک ت اقالم مزیت ونپیهلاکیتا



 ۹۸ زین ونپیهدوخ
 تاک سر بر را اس ارس تا اجرا اساس ست

 ناشیاهب و دیایب ناریاهب یکشزپ هدکشناد رد مزیتونپیه یاهینارنخس ماجنا یارب
 دنک ندید ام زاریش زا و نابفصا زا و هدمآ ناربتهب ناشیا ها رمههک متشون همان مه"

 : تشون نم باوجردارریژ همان هک

 زنیک تانیچ رتکد مناخ همان

 Concord College عج
ATHENS, WEST VIRCINIA 24712 . 104/۵45 
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 زنیکت انیج رتکد مناخ مزیت ونهیه ۹

  زئیک تانیچرتکد مناخ همان همجرت

 ۱۹۷۲۷ ربءاتپس ۱ چلاک دروکناک

 : زیزع نابعش

 توعد ناریاب !یم هکنیا زا ملاحشوخ و مدش لاح شوخ اےش همان E زا

 هک اریز دوب دهاوخ یبلاج نارنخس نامنمیم زن ورآیراه نتسم نصوصتب و درا هد يک

 رد یاهب جت نادنچنم یا و .دراد هب رجت و دعلاطء مزیت ونپیه هراب رد هک تسا الاس

 هکنیآ" زا .ماهدرک مزیت ونپیه نتفرگدایدب (ورش یگزاتهبنم اریز تر مزیت ونپیه

 یلو دید مهاوخ لاحشوخ منک تاقالم ًاددجم ار امشو مدیپهب ار ناریا روکا

 تسادنمشها وخ «مهدماجن ! اش یناریا یاهرتکد یارب یاهدن زرا راک مناوتب اک متسین

 .دیهدب نمی هریق و ناگدشتوعد هورگ و توعدنیا هراب رد یرتشپب تاعالب-!

 متسع امش هیات باوج راغتنم

 زنیک تاویلبدنیج امش یمیمص

 زنیک تا نیج رتکد مناخ مزیت ونپیه

 یراه مداتسا روتسدبانب نم كرویوین یللملانیبیاهفرح مزیتونپب# رانیمس رد
 ,زنیک تانیجرتکدمناخ میچتمس یسالکمه هلهجزا «مدومن مزبتونپیهار رفندنچ زنورآ
 هک تسنادی« دوب یسانشناور یسرک داتسا ۶ یسانشناور رد رتکد نوچ مناخ نیا

 يارپ یهاکآ هژوس نیاربانب «تسا ندشمزیتونپبه سباسا سکار و زکرمت .یراکمه
 امن هک دوبنیا تفرگیمنم زا هشیمه هکیداریا مناخنیا یلو .دوب ندشمزیتونپیه



 ۱۰۰ | . زی ونپیهدوخ"

 رد مبنم «تسا طلغ امش یاهظفلت و دینک تبحص دیناوتیمن بوخ ار یسیلگنا

 رد و داتسا نودب رثکا ماهتفرگ دای ناریا رد ار یسیلگنا نم هک متفگیم باوج

 هچپل دیراد هجبل مهامشهک متفگ ناشیاهب یخوشپ مینم و ماهدشن دلوتم مه اکیرمآ
 .دمبفیمن ار امش یاهفرح زن ورآیراه داتسا و تسا یناینیجریو امش

 ار امسا زنورآیراه داتسا سالکرسرد هک لوا زور هک دوب نیا شلیلد

 !ندراپ تفگیم داتسا رابره و درک رارکت ار دوخ مسا رابهس مناخ نیا دیسرپیم

 هجوتم. ار نیجهملک داتسا و دیئوگب ار دوخ مسا هرابود مهاوخیم ترذعه ینعی

 دروآیمرد هب رگ یادص و درکیم هلوک وجک ار شناهد و ایل مناخنیا نوچ دشیمن

 دیمیفنداتسا مه هرخالاب .عطقم و هاتوک مهیلیخ و تفگیم «یج» ار «نیج» هملک و
 «راسیآسا-یج» تف؟ و درک یجه ار شدوخ مسا هرخالاب و دیو؟یم هچ ناشیا هک

 ۰« یچ هن نیج» «!ها :تفگ زنوراه داتسا لوب

 اکی مآ رد زنیکتانیجرتکد مناخ ندومن مزیت ونپیم لاحرد كوباک داتسا



 eG و را سا سو سس و سر تن سیو س

 نا رب !هب زن و دآ یراه روس رب زا توعد ۱۰

 «ناریاهب زن ورآیراه روسفورپ زا توعد»

 دیایب ناریاهب هک مدرک توعد زنورآیراه روسفرپ زا مدوب اکیرمآ رد یتقو

 تبحص ناریا رد ناکشزپناور و ناواکناور زا یاهدعاب هک دوب نیا نم میمصت

 هرودکی سیردن یارب هک مینامن توعد زنورآیراه روسفرپ زا ابنآ كمکاب هک میامن
 ناربت هاگشناد رد مزیتونپیه ینارنخس هسلج دنچ لقاال ای تدمهاتوک مزیتونپیه

 مهنآ یلصا تلعو ماهدشن رمانیا ماجناهب قفوم نونکات هنافساتم دبایب ناریاهب

 تقو و مدوب ایضتتسد ایناث .متشادن ار راکنیا هجدوب یتاهنتهب الواهک دوب نیا

 تشاد دوجو ناکمانیا هنرگو دوب تقوندوبن یلصاو مبستلع «متشاد یمک رایسب

 توعد بیترت هاگشنأد ناداتسا و ناکشزپناور و ناواکناور زا یهورگ تاقالم اب هک

 بلاطنیا ) مهد ماجنا ار راکنیا هدنیآ رد هک متسه رکفنیاب هلاءاشنا دوش هداد ناشیا

 ۱ (.تسا هدش هتشون بالقنا زا لبق

 «عزرن ونه همانیها وگ تقاب رد»

 ماهدوبكرویوینیاهفرحمزیتونپیه یللملانیب نامزاس وضع ۱٩۷ لاسزا نم

 تقایردپ قفو« مزال تاشیامزا ماجنا و تدمهاتوک هرود ندنارذگ زاسپ ادعب

 .دیشام رفیم هعلاطم ار هماننشاوک نبا هشلک ریز رد هک .مدش همانیهاوک



۱۰ 

 مزیت ونپیه لاکیتاسناودا شزومآ زک رم زا مزیتونپیه همانیهاوگ

 زن ورآیراه یاضبا هب
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 نمجنادد تب وضع تراک

 30/7 یللملا نیبیاهفرح مزیت ونپیه
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 مزیت ونپیه همانیهاوگ تفاب رد ۰ ۱۰۳

 يللملانيب یاهفرح مزیتونپیه نمجنا رد تیوضع همانیهاوگ

 ..  نامزاس رد تب وضع تداک
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1 199 ۳ E ها 

IL 7 س ۰ ايچ ِ 

0: DAN N al 
 E ا زا

 «ك رویوین رد اگوی یاپسالک رد تک رش»

 یناهزرچ لابندب روشک ای ناتسرپش ره رد دوریم ترفاسهب یتقو سکره
 لابندب رعاش «یشافن یاهنلاس و یشاقن لابندب شاقن تسا دنمقالع اپنآب هک ددرگیم

 همسجملابندب زاسهمسجم «قشع لابندپ هشیپقشاع «باتک لابندپ ناوغبانک .رعش
 نم .دنتسهرگیدزیچتیو دیرخلابندب رثکا یناریایاهدرمواپنز «رنهلابندیدنمرنه

  مزیتونپیه لئاسو ءاگوب یاهشمجنا و اپسالک «مزیتونپیه عماجمیوچتسج رد اکیرمآرد

 مدزرس اگویسالکششهب كرویوینرد مدوب اگوی و مزیتونپیه یسانشناور یاپباتک و

 تفایردب قفوم یاهرود یط زا سپ و مدرک مانتبث هارویوین یاکوی نمجنا رد و

 ِ .مدش اگوی همانیهاوگ



 تست بت ا ا م
 تست ۰ + سیما سیو تست كروب وین دد اگ وب یاهسالک دد تکرش ۱۰۵

 كرویوین یاگوی شزومآ زکس زا اگوی همانیهاوگ

che 

3 TO, 4 i 1۹1 ۱ 

  Gxicess Fei: 1 ۷ Pass e cheل
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 ۲۰ زا شیب دیاش كرویوین رد
 رصع یاهدع و دشاب اگوب سالک .

 یوسب راک زا تغارف زا سپ
 .دن روآیم موجه اگوی یاپسالک

 پچ تمسنا لوا رفن كوباک
 سفنت لاحدد اگ وب سالک رد

 كاودوب خوس



 7 . . مزیت ونپیهدوخ

 اگوب سالک رد تک رش

 مانتبث كرويوين یاگتوینمجنا رد اکو سالک لجنیلواد ند تگرُم هرطاخ

 عب رشیند «منک تک رش سالک رد ی راپچ ثعاس زورنآ یادرق دش رارق مدرک.

 مدشینامنهار نکتخ رقاطاهب نم تشاد رارق مود هقبطرد اوي :نئاس متفررتدوز

 ك رزب نادنچ نلاس مدومن زاب ار برد متفر اگوی نلاس فرطب سابل ضیوعت زا سپ

 مدید مدرک زاب ار ممشچ یتقو «مدیلام رابدنچ ار میاهمشچ هدوب كيراتهمین «دوبن
 اهتسدفک دوبهتسب شیاپممشچ .تسا هدیشک زارد تشیهب نلاس فک رد تدلیمناخ ۱

 هظحلكي هاگادوخان .دوب زاب نیفرط زا زین اهاپ «دوب هداتفا نیفرط رد نامسآ فرطب "

 متسب دوخ رستشپ ار رد .متشگرب. بقعاب تعزسب دعب هیناثدنچ یلو مدش هریخ
 درم كيو نزدنچمدیدمدمآنوریپ ردزا هکنیاضعمبیلو ماهدمآ هابتشا مدرک روصت

 یاهمگنربیکزان و نابسچ یلیخ هلاب سابل اهن دنیزیم الاب لوا هقبط یاههلپ زا

 تشاد: نتهب هاتوک تروشكي طقف مه درمو دنتشاد نتهب یتروص و زبس .زمرق
 نلاس دزاو هدع نیا «دومتیم ٍدومنتخل تشادنتهب یتروص هلابننابل هک یمناخ نآ
 ممشچ همدرک هاگن تقدب ًاذدجم یتقو مدش دراو اپننا لابندپ مینم .دندش اکو "

 هلاب سابل مه هدیشک زارد مناخ نآ هک مدش هجوتم درک تداع كيراتهمین قاتاب
 داتسا ندمآات سکلر و یگتسخ عفر:یارب مه ابمناخ هدعنیا هراد نتهب یتروص
 نیا زا دیسر رفن ۶۰هب ابیرقت هدع دندمآ ,یرگیدمدم دورمب دندینفک ژارد تشپهب

 دندومنیم نسم زین اپننآ رثکا هک دندوب ایمناخ رظنیس دونح ود.یزفنلنچ هډع
 ۱ ۱ .دئتشاد لاس لپچ زا شیب و

 یناریاهک نم یارب اگوی سالک رد نادرم اب اهنآ تکرش و ابنزندوبتغلهمین#
 ریاس یلو «مدرکیم اشامت بجعت اب.و دوب زیگنابجعت و تشاد یگزات مدوب ناملسم
 . لوقشمیداع و یعیبط یلیخ دراد دوجو نلاس نیا رد ینز هک راگناهن ناگنا اهدرم
 .دندوب دوخ راک



 اک وب سالک رد تک رش

 موسرفن كوباکد اتسا اناساش ریس لاحدد اگ و ب سالک نادرگاش



 ۱۰۸ ٣ مزیق ونپیهدوخ

 دشيم عورش ریظزادصب ۶ تعاس زا كرويوين یاگوی سالک نیا همانرب

 زورهس مادک ره اپسالک نیا و دشیم لیکشت رگید سالک ۸ ات ٩ و سالک كی ٩ ات ٤

 الومعم یلودنیایب هتفه رد زورره ای زور ود دنتسناوتیم نادنمقالع :دندوب هتفهرد

 تاکرح زا یدایز دادعت مامت تعاسود دندمآیمن هتفه رد زور ود زا شیب ارثکا

 و تفرگیم رارق اگوی نلاس رد نادنمقالع یوربور اگوی داتسا دشیم .ماجنا اگوی

 همتاخ زا دعب دشیم ماجنا اکوی یاهشزرو ناشیا یاهیئامنهار و تاروتسد قبط"

 اکویماش دندشيم هدامآ اگویماشندروخ یارب اگون ناراکشزرو سابل ندیشوپ و اگوی

 هدیدیناویح یاذغ عون چیهو ریش «غرمجخت «تشوگ اهاذغرد دوب یهایگ هتخپ یاذغ
 زا دعب دشیم هدروخ دوب هزمشوخ رایسب هک یهايکپوس هرود كي البق .دشيمن
 هک یکی رات همین قاتا رد نشیتیدم «دندشيم هدامآ. نشیتیدم یارب نادنمقالع ماش همتاخ

 یصوصخمزاس نادنمقالع زا یکی دشیم عورش دوب نشور یگنراگنر رونمک یاہپمالاب
 و اپگنهآ دندناوغخیم ار اگویهب طوبرم یدنه صوصخم دورس هیقب و تخاونیم

 دشیم عطق دورس و زاس عبرهس ات تعاسمین زا سپ دندوب فلتخم و توافتم اهدورس

 توکس | الاح دنتفریمورف رکفت رحب رد نشور همین و تکاس قاتا رد نادنمقالم و

 ونازرادیچ سکره هتفرگ ارف ار نشیتیدم صوصخم قاتا یشوماخ و :ضحم

 نتخاوناب تعاسمین زا سپ تسا هتفر ورق قيمه هسلخ رد هتسب یابمشچ اب هتسشن

 هتفگ ریخهببش «دندمآیم دوخهب یدوخیب تلاح زا ناهاوخوترپ یمالم صاخ كگنهآ
 .تفریم دوخ.راکیپ یسک ره و دندرکیم یظفاحادخ

 تشاد تهابش رتشیب ایژرهب هک یتقیقح

 مزدپ یاههزاغم هک مدوب ههامدنچ «مدش دلوتم نیوزق یاههدکهد زا یکی رد نم
 نیمزهرک «درک توف مردپ یگلاسشش رد «مدش نارہت یهار «تفرگ شتآ نیوزق رد
 ناربت یطحف «دندوب هدش ناریا دراو نیقفتم تخوسیم مود ینابج ثگنج شتآ رد

 اهنگسلوتلابندهب ناربت هناریو یاههچوکسپهچوک رد هنهرباپ نم دوب هتفرگارف ار



 تشاد تهابش رتشیب اب رەب هک یتقیقح ۱۰۹

 یگنسرگ و رقفرد دشیمن ادیپ نان «مدنامیم هنسرگ تعاس۶۸ ات اهزوریهاگ .مدیودیم
 هلاس ۳ «متشادن امنهار و رتکرزب و لیماف چیه ناربت رد «مدش ثگرزب دیدش

 ناموتدنچ یزور دوب یروطره دیاب .دوب نم هدبعب یکدنز جراغم نیمات هک مدوب
 راک همه نارهت رد .دنریمن یگنسرگ زا مرهاوخ و ردارب و ردام هک مدروآیمریگ

 دوخ لاح حرش «مدناوخیم سرد اببش یلو «یگلمع «یشورفاولح ءیشورفبآ «مدرک

 اب ارم یکدوک نارود دیهاوخب امش رگا هک ماهتشون یکدوک نارود ناونع تعت ار
 هسیاقمنآ رگاظف و ندنلكج «یک روک میسکام ریظن گززب ینادرم یگدنز لاح حرش
 مدروغیمن هویم مه رابکی یهام «.تسا هدوب رتکاندرد ابننآ همه زا نم یگدنز «دینک

 ۱ ۱ .میدروخیم یهام و چنرب «دیعبش رابكی یلاس
 یارب یتقو ....مدرکیم هبحاصم یئاکیرمآ نادنمشناد اب یتقو ...الاح یلو

 زنیکتانیج مناخ یتقو ...مدرکیم ینارنغس یئاکیرمآ نادنمشناد و ناکشزپ هعماج "
 یئاریذپ شرهوش هارمه دوخ لزنم رد نمزا و تشاذگیم مارتحا ن:تیصخنپ
 هثشنو هسلخ لاح رد تشاد امنیس نلاس هس هک مدوب امیپاوه راوس یتقو ....درکیم

 ناریا زا «تشاد تهابش رتشیب نیریش رایسب و نیریش یایورهب هک مدوب یغاد
 مناخ اب یتقو مدوب هدش توعد یللملانیب هعماج كي فرط زا هک مدوب یدرم ابدت
 دزیم دنخبل رتکد مناخ «مدشيء ككشخ و هدزتام یهاگ مدوب تبحص لوفشم زنیک رتکد

 یگنسزگ ویردبرب نارودب مدوب هتشگرب یکدوک نارودب نم ؟ یئاجک یه ؛تفکیم و
 هک یلگهاک یرتمهس قاتا كي رد هک ینارودب مدوب هتشگرب هتشذگ نامزهب یگنهرب و

 «میباوخب دنتشاذگیمن اهشوم و اهكسوس حبص ات بش دوب ریصح و ریت شفقس
 ' هکینامز هب میدرکیم تسرد یاچ یتابننغور یطوق ای یبلخ روامس رد هک ینارودب
 ۰ .متشگیم اذغ لایندب :اههبورکاخنورد رد انآ هارمه و اپگس دننام

 نیا دیاش و موشب غاد «منکبت یگدزقوذ تدش زا هک متشاد قح نم الاح

 نم تیقفوم زمر هک دیایب شیپ دنناوخیم ار روطس نیا هک یناناوج یارب لاوئس

 . «یزورهنابش ششوک و شالت ,دصرددص هکتفگ مهاوخ باوجنرد نم و تسا هدوب هچ
 لابقاو سناش و ربمفیپ و ادخ «تشادن تلاخد نم تفرشیپ رد یلماع چیه و سکچیه



 ۷۱۹۰ زین ونپیهدوخ

 «مدوب ادخ راکهانگ هدنب یکدوک رد نم دیاش دندینادرگیمرب یور نم زا هشيمه مه

 میریگب هجيتنكي هنافراموهناقداص و هناکابیب یرگاشفا و لد درد نیازا دیراذگب

 «دیشابن یکتم سکچیههب تسا یفاک طقف دیوش قفوم دصرددص دیناوتیم مه امش

 راک طقف دیشاب هتفادن یبیغ عجرم چیه هیحان ی و

 راک زور و بش ءدینک



 دناهداد رییغت !ددوخ تیصخش «مزیئونپیه دوخ» میلعت اب یناسک لاححرش . ۱

 موس شخب

 ار دوخ تیصخش «مزیتونییهدوخ» میلعتاب هک یناسک لاححرش

 دیاهداد ریبغت

 نیک يم هلام ار باتذ نیا ناسنامرمق لاحح رش یتقد امش

 دارفا نبا یرکف و یناوز تالاح زا كيمادک «دینیب هب دینک تقد

 زمرق طخ نآ ریز .دراد دوجو مهامش رد دوشیم رکذ ناتساد رد هک

 ۱ . ددد

 نانام ررمق ‹مسو ون یم ریز رد ار انآ لاح ح رش نم هک ار یناسک

 هداعلاقوف رشک! هکلب ,دنتسههدن ز انآ همه انت هن دنتسه باتک نیا

 نیب ۱۳۹ لاس رد ینعی رضاحلاحرد امنآ نینس ,دنشاب یم ناوج

 .منک نکذ او بقا مان رادع هزاجا نم یلوتسا نکلابس ۳۵ اب ۰
 .دنهدب هزاچا ناشد رخ هکنآ رگم

 دیار هجا تاب ای هک یادت الغ دع نیا یا نم نیا را

 یراکمههب لیام رگا منکیم شهاوخ دناهداد رییفت ار دوخ تیصخش

 كگ رپ كی اسب دارمه ار دوخ سکع هعطق كي دنتسه یراکادف و



۳ 

 11۴۳ : مزیت نم دوخ

 . ۵ وش پاچ باتک مود پاچ رد ات دن.راد لاس را یبتک همانتیاض ر

Ylمی زاد رییم هتخاس د ید نانامرپمق نیا بلاج لاحح رش هب  . 

 و شوه نانچنآ هک ممانیم نامرپمق لیلد نیاب نم ار هع نیا

 یرصع رد اریز .دنیایبار دوخدرد هراچ دنناوتب هک دنتشاد یدادعتسا

 زا یرایسب شرب زونپیه مان و دنسانشیمن ار مزیتونییه زونه هک

 ممف و كرد .دن رادنپ یم یزاب هقح !رنآمه هیقب و تسا هدروخن مدرم

 رییغت و دن ر وایب یور مزیت وتپیه هب دنناوتب هک تسا ممم تقیقح نیا
 1 . دنه دی تیصخش

 ناشدوخ نایز زا ار نانآ ناتساد و لاحح رش دیه دپ هزاجا الاح

 ۰ ٠ 2ة

 : می ونشپ

 دینارذگیم یزادریلابخ رد ار دوخ هنازور تاقوارتشیپ هګیناوج

 عامتجا نورد رد یلو «دوب نامربش اج ره رد و زیچ همه رد لایخ و ینابنت رد رب
 .ناوتان و فیعض لمع رد و

 .دنیبهب شدوخ زا رت رب ار .سکچیه تسناوتیمن
 اب هلباقم رد بارطضا و ناجیه تشادن یدرسنوخ و شمارا نکچیه روضح رد

 ٠ .تشادیمئرب شرس زا تسد .مدرم

 .دوب یقارفج و خیرات هتشر مزامچ لاس یرجشناد ناوج نیا

 . شدوخ دوب ترا ایندب |سناتسرمش زا یکی یاهشخب زا یکی رد

 : دسی دم. ررطنپا

 مردام و ردپ «مدمآ ایندب ...دمشم یامشخب زا یکی رد نم

 .رایسب یمدآم رادپ .دنتشاد یمیدق دیاقع و راکفا و دندوب یبهذم تخسرایسب

 تدشهب !رمیاه رهاوخ و اهردارب ریاس و ارم .دوب ینابصع و ریگ تخش



 دینادنکیم یدادرپلایح رد اردوخ هنا دور تاقوا رتشبب هکی اوج ۳

 و داریا نیرتکچوک و یئزج زیچرم رطاخب ,دزیم كتك رتمامتهچره
 ۰ دیم كتك ارم یاهن اسب

 ماهدوب منارهاوخ و ردارب تاو ور نش دهاش اهراب نم

 مراد دایب هک اجنآات دوب هنارا ویتاهد و یضوع مردپ یاهتبحم

 طیحمزا و اپنآ زا هشیمه «مدیس رتیم اه رتگرزب همه و مردپ زا نم
 .مدوب نازیرگ هداوناخ

 مدرکیمیعس ادتبا نامه زا «مدیسرتیم همه زا هناخ رد نوچ

 رثکا و میوگب غ ورد امنآهب و منک ناہنپ همه زا ار میاهراک همه

 اب دروخرب رد «دوزفایم عاضوا تماخورب و دشيم المرب مغورد مه

 راختفا دوخ راک نیاب مدرم شیپ و دزیم ارم هشیمه مردپ اپیزابمه

 دوخزا و یراکادف عون ره دوي رضاح مدرم همه یارب مردپ درک یم

 یتح مردام لوقب شدوخهداوناخ یارب یلو «دهد ماجنا ار یکتشذگ

 زا نیا و .درپب رتکدب ار اهنآ دوبن رضاح دندرمیم شیاههچب رگا

 تیا رس مه نمب مردپ قالخا نیا .دوب شتداء هکلب دوبن مردپ یسدیسخ

 یارب اما متسه یراک ره ماجناهب رضاح نارگید یارب نم .هدرک

 . هب مدوخ

 بتکمب هک دوب زور دنچ طقف یکدوک رد .مدوب یشوهاب هچب نم
 لزنمب و متشون ذغاکیور ار نآرق لواهروس هک مدوب هتفر هناخ

 نیمه و مدوب لوا درگاش هشيمه هسردم رد .دمآ ناششرخ و مدرب

 . دنزب كتک و دنک رازآ و تبذا ارم رتمک مردی هک دوب هدش ثعاب

 مدیسرتیم اهرتگرزب زا مه هسردم رد

 مدیستیمتدش هب اه رتگ رزب و اهملعم زا مه هسردم و بتکم رد

 فرح انآ اب متساوخیم تقوره ,دزیم تدشهب اہنآ لباقم رد مبلق و



 ۴ مزیت ونپیهد وخ

 .مدوب تحاران متزپ

 .هدمآ امسالکب یشک رس یارب سرزاب هدعکی زوركي مراد دایب
 دنچ تیامتسد رد دیسرپ و درک دنلب ارم اسرزاب زا یکی «دندوی

 مټ دی مامت هک مدوب هدش لوه و مدوبهدیس رت ردقنآ «یراد تشگنا

 .ثشگناهن متفگ هجیتن رد دی زرلیم

 | رم مردپ هد دیگ شب نت مردپ یا رپ ار غع رضو« نیا یتقو

 .در تحیصت .داد زردناودنپ نمب و درک شن زرس

 سرد متساوخی» تقوره مورب هتخت یاپ متس | وغیم تقو ره

 «منارخپ ی رعش متسا وغیم هس زدم یاپمنشج رد تقوره « مه دپ با وج

 ناشی رپ و برطضم «مدیز رلیم «مدیسرتیم «مدشيمراچد تلاح نیمپبی

 ره مهالا>, مراذا رتداع نرمه متسه یگلاس ۲ ۱نسرد هک مهالاح « مدشیم

 دز ا هتخیر مدت هب اراه روبن ز هکنب الشم من زب فرح یسک اب مهارخیم تق و

 دارفا لباشم و ورب ور زا رتدوزهچ ره مه وخیم مباذع رد و تحاران

 ندشبدزن تآ رج «موشیم هچاپ تسد «منک عطق ار مفرح و مزیرگب

 ندرگتبحص تق و اهیتحا ران نیمه رطاخب « مرادن ار یرتخد چیه هب

 رتمک یا رپ هک من نیم فرح هنابدومریغ و تنوشخاب نانچ نا رگیداب

 .تسا لمحت لپاق یسک

 e تلع هب یلو ؛مدوب لوا درگاشلیصحت نارود رد

 نیوانعهسب دندوب نم نمشد همه .مدرکیب راتفر تنوشخاب همهاب"
 مردیپ «دندزیم ارتفا و تمہت توک رازآ و تیذا ارم فلتخم

 .دوب شنزرس ٍو كتك شاهجیتن اریز منزب یفرح متسناوتیمن مه

 شناد عاصتجا زا متخادرپ یزادرپلایخ و یریگهشوگ هب نیارریاتب
 مدشيملوفشم یزادرپلایخ هب یئایمنت رد «مدرکیم یریگهرانک نازومآ

 همهیزادریلایخ رد اریز مربپ تذل یزادریلایخ زا مدرک تداع مک مک



 س سا تست تو اس سس تو تست یاب ست توس

 مدیسرتیم اهرتگ درب زا مه هسردم رد ۱۹۵

 روطه و « «ینتشادتسود «بوبیحم ؛نا رتخس ءان! وت « رداق «مدوب زیچ

 ۱ . متخاسیم ار دوخ تساوخیم ملد هک

 تقوره متسه یگرزب درم هک الاح و ,دش تداع یزادرپلایخ نیا

 . موشیم لوفشم یزادریلایخهب منک یم ادیپ تصرف

 نیکو اهنت نادمه ناتس ریبدرد «متفر نادمه رهشهب متالیصحت همادا یارب

 لمع نیا مدرک هانمتساب ع ورش ناتسربید مود لاس زا «هداوناح و هناخزا رود مدوب

 .دوب هدش تداع نم یارب

 سرد رد ارم ركفزك رمع یزادرپلایخ تدشو تالکشم ەمپني أ ۱

 . مدشیم دیدجت تالاب ,یاپسالک رد ؛درب نیب زا ندناوخ
 اتک متشاد لوپ هچره مرخب دايز باتک هک مدش دنمقالع مک مک

 N ار اہنآ مسا طقف من أوخب ار اہنآ هکنآ نودب م دی رخ یم

 رد .مدزیم هدنگهدنگ یاهفرح و مدربیمراکب ندرک تبحص ماگنه و

 «فوسلیف «تامولعماب و دادمتسا اب یمدآ ار دوخ «لایخویئاهنت

 .مدیدیم نیچ همه ۰ و دنمرنه «نادیضایر

 دوشیم مقشاع دروخرب نیلوارد یرتخدره هک م دیدیم لایخ رد

 مناربتیمن مه هملکود یتح متسین چیه هک مدیدیم لمع رد یلو
 . من زب فرح

 0 روطنیمه ابیرقت درذگیم مرمع زا لاس ۲٦ هک مه الاح

 نم رد اهیتحاران نیا مه الاح هتشذگ تاقافتا و اهیتحاران نیا رثا

 .دراد دوجو

 ۰. تینابصح ماگنه دوخ لرتنک مدع و تینابصم ۱
 ۱ ندرکتیلاعف و لیصحت و راکب یلیمیب ۲

 ۰ یراودا دح زا ههایز یلاحشوخ سکعب ای یگدرسفا و یناشیرپ ۴

 ٤ ندوب ساسح و یتانماسحا و ینییدب و یجنردوز .
 نیرتیئزجرس یلو مهدیم ماجنا مناتسود یارب یراکادف و راک عون همه



 ل رز تا

 1۶ . مزیت ونهیهدوخ

 بععت «دنتسه تحاران نم قالخا نیا زا مناتسود همه «منکیم ربق ابنآ اب یزیچ
 .ماهدرک رپق هدش روطج «ماهدوب یمیمص انآ اب هک نم دننکیم

 ماهدش راچد هظفاح فعض و یشومارفهب -

 ٦ و نمزم یلبنت و یتسس راچد  eماهدش .

 .ماهدش هدارایب =۷

 . ماهدش یگدنز و راکب یلیمیب و یرکف یگتسخ راچد ۸ ۱
 . ماهدش یسنج فارحنا راچدو منکیم طارفا ینارتوپش رد -۹
 ۱ .ماهدش هلصوحیب «متسه تاناجیه راچد -۰

 شزرو ماهتفرگ میمصت اهرابو اهراب «مریگب میمصت عیرس مناوتیمن -۱
 .ماهداد همادا ارثآ ٌهتفه هسود رثکادح ای زورهسود طقف یلو منک

 .منکیم یکچوک و تراقح ساسحا ۲

 ١۳ متسه دیماان "و سویام ۰

 ف دوخ زا رتالاب مناوتیمن ار سکچیه «ماهدش روخدوخ و دوسح ا٤

 روطره منکیم یعسو موشیم تحاران منیبیم دوخ زا رتالاب عمج رد ار یسک یتقو
 .منک ریقعت ار واهک منک یراګ و منزب یفرح هدش

 «منکیم میرکت و میظعت منیبیمار یکی «متسهقلمتم و سولپاچ لاحنیع رد
 . منک ظفح ار دوخ یدرسنوخ و شمارآ مناوتیمن دیآیم یسک ای سیئر

 یناور تالالتخا داجیا تلع
 ۱ و : دی طلغ تببرآ

 نیرتکچوکب و هدوب نشخ و ریگتخس رایسب شردپ اقآ نیا -لوا
 هدناس رتیم اهرتک رزب زا ار وا و هدزیم كتک ار شرسپ یا هناپمب

 مهزاب «هدرکیم عازن مهرتگرزب دوخزااب یزاب ماگنههچوک رد رگا
 ` نیا غ اب زا دعب ابملاس ات یکدوک نس زا «هدرک یم هیبنت اروا شردپ
 رتگرزبدوخزا لباقم رد هشيمه هچب نیا هجیتن رد «هتشاد همادا شور
 .تسا هدشیم هرپلد و بارطضا و سرت راچد



 یناود تالالتخا داجبا تلع " وب

 ۱ :ددب عقوت هجي
 زا وا تبحم بلج و ردپ تنوشخ لباقم رد كدوک نیا - مود

 یسیون ورنآرق یورزا رابنیلوا یتقو «دنک یمهدافتسا ندناوخسرد
 و لوا درگاش ادابم هدیسرتیم «دریگیمرارق ردپ هجوت دروم دنک یم

 اذل «دریگ رارق ردپ رازآ و تیذا دروم هک .دوشن یناوخنرد

 یرگید زومآشناد ادابم هدیسرتیم هدیدیم دوخ پیقر ار نارگید
 تسد زا ردپ دزن ار دوخ تیعقوم تروصنیا رد هک دوش وا زا شیمی
 دوخ زا ت رہ یسک دناوتیمن و دوشيم دوسح هجیتن رد تسا هدادیم

 ۱ .دنیب هب ار

 ۱ :ندوب تشذروص
 رد یبیع هنوگچیه و دوب یکمناب و هزبس ناوج اقآ نیا - موس

 . ار دوخ یلو دوب ور هلبآ یردق طقف «تشادن دوخ مادنا و هرپچ

 رتخد و رسپ لباقم رد دوب هدش ثعاب رما نیمه و تشادنپ یم تشز

 هلباقم زا درکیم یعس اذل «دنراد ةجوت وا هریچهب همه ,دنک روصت

 .دنیپ هانپ لایخ یایندب و دزی رگب مدرم اب ندش

 یارب یتقو تسا ثگرزب یمغ شیارب وا یتشز شدوخ روصتب
 هپ هداوناخ و هناخ زا رود دیآیم رپمشهب هد زا ناتسریبد هرودیلع

 .دوشیم رتنازی رگ غامتجا زا . .درب یم هانپ لایخ و ین

 یژادرپلایح

 هتخاسیم هتسا وخیم شلدهک روطره ار دوخ لایخ و یئاهنترد  مراهچ

 هجیتن رد هدشیم دوخ یناوتان و یچرپ هجوتم عامتجا اب دروخرب رد و

 یراوخمغ و یگدرسفا شزرو و نیرمت هدارا و دصق نودب دوخبدوخ

 نیبزا ندناوخسرد یارب شرکف زک رمت زیچره زا لبق .دیامنیم

 شا یئاہنت و یتشزهجوتم شهاگآدوخان رومش سالک رد اریز ؛دوریم
 یاهراشف «هدرک یم زاورپ هداوناخ و هناخ .هد یوسب شرکف هدشیم

 «یلاحیب «یگلصوحیب .تینابصع «دوشیم عورش ینورد و یبصع
 زورره و دیاییم هعسوت اهیتحاران زا رگید رایسب .... و یگقالمیب



 ۱۹۸ ۱ ۰ . مزیف و نپیهدوخ

 ادیپ یتحاران اههد تسا یگلاس۲۱ نس رد هک الاحات دوشیم رارکت
 ی ۰ ۳ . دنک یم

 عفروراد اب اهیتحاران لیبقنیا هک تسا مولمم :اهیتحادا عفد

 ًاعمج «دمآیم نم دزن نارپتب نادمه زا زورکی یاهتفه «دوشیمن
 «دشعف ر شیاهیتحاران همه «مزیت ونپیهدوخ» شزومآ هام ٤ زا سپ

 نآ رگید هدش بوخ یلکب نم لاح هک تشون هدنورپ رد ضآ زور

 .دن اهدرکن دوع شیاهیتحا ران زونه درذگیم لاس ود متسین قباسصخش

 هانگ ساسحا

 دناوخب سرد تناوت یمن رکفزکر مت نتشادن تلعب (ف) یاقآ
 بوخ یراگزور نم :تفگ درک هعجارم نمب (ف) یاقآ یتقو

 موشیمن قفوم موریم روکنک سالک هچره الاح یلو «مدناوخیم سرد
 ماگنه «موشیم هریخ یاهطقن هب منامیم یقاب توپبم و تام اپتعاس

 متسینرداق .تسین زک رمتم مرکف سردب ندادشوگ ای ندناوخباتک
 مهدب شوگ مناوتیمهن هجیتن رد «منک لک معم ار مرکف و مهدب شوگ
 .مریگیم دای یزیچ منک یم هعلاطم یتقوهن و

 .متخادرپ ناشیا رکف تیوقت هب «مزیت ونپیه هوخ» شور اسب
 .دیامن مزیت ونپیه زورره لزنم رد ار دوخ مه شدوخ «دوب مزال اریز

 «دروایب دایب ار دوخ تا رطاخ امت «مدرک یم نیقلت هسلجره رد
 رتنشور شتارطاخ مک مک هامکی ًابیرقت تشذگ و هسلج ۷ زا سپ
 .درکیم فیرعت ار دوخهتشذگ تا رطاخ زا یتمسق هسلج ره و دن دشیم

 یارب رکفزک رمت هک تشادراهظا (ف)یاقآ ؟تشاد یلاهیتحاران هچ
 توپسبم وتام تعاس ءای۴ یهاگ مرادن رکفشمارآ «مرادن ندناوخسرد

 هتسخ متک یم سح اهزور رثکا ءمنامیم یقاب لحم كيرد تک رحیب و



 هان ساسحا ۰ 1 ۱۹

 یلو مرادن هقالع مراکب منکیمسح هتسخ ار دوخ هشيمه «متسه
 لیمیب ندناوخسرد «ندرک راکب تبسن مهدیم ماجنا ار مفیاظو ًاقیقد

 مهاوخیم «مناوتیمن یلو مناوخب ار مسرد دهاوخیم ملد یلیخ «ماهدش

 «مناوخیم سرد زور دنچ «منک هدامآ یکشزپ روکنک یارب ار دوخ
 ناشی رپ یهاگ .مراذن راک تشپ .منک یم اهر یلک رولعب هتفه كي یلو

 .موشیم نامیشپدعپ منزیم داسیرف ممناخرسزب موشیم هدرسفا و

 تسردان فرح نیرتکچوک لیاقمرد ماهدش نیبدب و جنردوز یلیخ

 ,متسه یتاساسحا یلیخ «موشیم يتايصع و تحاران دوز یضوع و
 . منکیم سح نارگید دردمه ار دوخ و مروخیم ار همه مغ

 یهاگ ماهدش دیدش یشومارف راچد هدش فیمض یلیخ ماهظفاح

 ضرقلوپ تقوره «متک یم شومارف ار دوخ تسود نیرتیمیمص مسا
 «ماهدش هدارایب و نیگمغ منکیم شوما رف مهدیم ضرق ای مریگیم
 یهاتوکتدم زا سپ منک یم ع ورش ار راک ره «مرادن مکحم هدارا

 ..مدوب هعلاطم قشاع البق هکیلاحرد منک هملاطم مناوتیمن «منکیم اهر
 «دنامیم مزفم رد مدرکیم هعلاطم هچره «مدناوخیم سرد بوخ یلیخ

 یلو منکیم هعلاطم تسا متسد رد باتک «تسین روطنیا الاح یلو

 .دوریم گید یاج مرکف

 ملظ نمی یسک رکا «مهدب ماجنا مناوت یمن یلو مریگیم میمصت
 ثگرزب «تشردیلیخنم هک دینیب یم امش «منک یفالت.متسین رداق دنک
 ار یطاخ صخش یتحو هزوسیم ملد یفالت ماگنه یلو «متسه یوق و

 هریک تازا تارن مک
rgهتشون ًاهابتشا بمکمرتم ۲  

 «متفر مهرد تشپ ات ءمتفر و مورپ بآ نامزاسب متفرگ میمصت «دوب



 11۰ ب ۱ مزیت ونپیهدوخ

 ار بآ رومام ابابنآ دنکن متنگ دوخاپ ءمدش فرصنم نابگانیلو
 .مدش فرصنم دوخ تیاکش زا دنک .جارخا

 قاطاب متفرگ میمصت «دوب هتخورف نارگ ار تشوگ باصق ای

 متاساسحازاب یلو متفر مه برد مد ات .مورب یئایلک ورقنس فانصا

 . دننک یم همیرج ار هراچیپ نیا متفگ «تخوس ملد «دش كي رحت

 تسپ ار همان یلو «منکیم تیاکش یسک زا و مسیونیم همان

 یمن مهدی ماجنا یراک مریگیم میمصت تقوره لاحرپب «منک یمن
 .موشیم فرصنم دوخ میمصت زا مناوت

 میمصت یهاگ «متسه ر مه یرادا راک ماجنا هراب رد

 رد مناوتیمن یلو .منک راک رتمک ای «موربرد راک ریز زا مریگیم

 «موری رتک دب مدوبن رداق .دش مخز میاپ هفت مین و لاسکی دودح

 حالطصا درک كرچ میاپ هک متفر رتکدب رید ردقنآ متشادن هدارا

 .دنک یم قدص نم هراپ رد «یزادناشوگ تشپ»

 .ماهدرک تداع تیلوفط نامز زا ار یزادن !شوگ تشپ

 هناخرد «هسردم رد «مدرک یم راک اجهس رد تیلوفط نامز رد

 زا نم تشادیشورفلیجآهزافغم هاشنامرک ردمردپ .مردپهزاغمرد و

 راک هزافم رد «مدمآیم هدایپ دوب هژافم ات یزارد هار هک هسردم

 تمحز و جنر زج تیلوفط نامز زا تفریم دجسمهب مردپ «مدرکیم

 «مدمآیم هژافمهب هسردم زا .مرادن دایب یرگید زیچ اسرفتقاط

 هراب ود رصع متفریم هسردمب هرابود «مدروخیم اجنامه راهان

 هناخپ مردپ اب بش «متشونیم هزاغمرد ار میاپقشم .«متشگیمرب
 ماجنا ار اهدیرخ و هناخ یاهراک «مدرکیم راک زاب هناخرد متفریم

 «متشادنندناوخسردو نتشون قشمیارب تقو یفاک هزادناب «مدادیم
 وست «یوشیمن یزیچ وت هک دندرکیم نیقلت نمب هناخرد همه یلو



 هانگس اسجا ۱ ۱

 یسک مدا دیم ماجنا هک مه ار یئاهراک ؛یوشیم هراکیب e لامح

 ۳ دوب نم ندناوخ سرد فلاخم مر دپ «درگیمن قیوشت ارم

 .دوشیم بهذمال دناوخب سرد سک ره

 و یزاب یوزرآ هشیمه یکدوک رد نم :یرفل و یزاب یوزدآرد

 را و E متشاد حیرفت و تحارتسا

 .دندادیمن نمب

 . یذا وسیپ یاهملعم جو یمالسا هسردمب هاشنامرک رد نم

 رگید فرطب هاشنامرک فرطکی زا «دوب رود یلیخ مه هار «میتشاد

 رثوم نم «یزادناشوگتشپ» تداع رد هک دوب یلماوع اپمنیا

 ارشقحج راخردیل و دوب ریگتخس هناخرد یلام رظنزا مردپ دندوب
 هب و «درکیم هفاضا ار هراجا بترم هزاغم كلام .دیشخب یم مدرصب

 یتفلاغم و هزرابمچيه مه مردپ «تفرگیم یفاضا یالوپ ینیوانع
 دیئاجن ریمن دوخزا ار یسک هجوچیہب .تسا شقح تفگ یم درک یمن
 . دیشخب اهدن وخآ و بالطب ار نفت و ول زا یرادقم تایح نامز رد

 شفک و سابل ام یارب .میتشادن یملاس سابل و شفک ام هناخرد

 ینیدروما یارب «دوب تسدهداشگ هناخزا نوریب رد .یلو «دیرخیمن

 . .درک یم كمك دایز ارقفب «درک یم ج رخ دایز

 تفگ «تسا هدن ز 9 ایآ ا (ف) یاقآ زا :ردب كگ رم

 .تسا هدرک توف ريخ هن

 نم هشيمه ۳ تیلوفط زا و «مدرکیم یرادهاگن مردپ زا نم

 زا. كسیرپمب مردپ توف زا لبق یتدم «مدرک یم اف مردپ اب
 جایتحا مهنم «داد لوپ یتیم نم شک رزب نارداری ینمی شنارسپ

 مردپ «مراد جایتحا لوپ ناموت رازهیس متفگ مردپب متشاد لوپ هپ



 ۱۳۳ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 یفلبم منک راک مناوتیمن رگید ماهدش ریپ یلیخ نم تفگ دادن

 تسا مدوخ یریپ نامز و یصخش ج راخم یارب مہنآ «مراد یئ زچ

 .منک یمن یراتسرپ مردپ زا رگید دعبپ نآ زا ‹«متفگ مرسمپمب نم

 اب نم هشیمه «دورب مامحهب تساوخیم مردپ دعب زوردنچ

 نیا یلو مدینادرگیمزاب و مدرب یم مامحب ار مردپ سکلوف یراوس

 مامحب ناتسمز درس یاوه رد شدوخ مردپ مدرکن ار راکنیا هعفد
 رد مامح زا تمجارم زا دمب هتفپکی و دروخ یتخس یامرس «تفر

 .درک توف یگلاس ۱۱ نس

 دوخ هک دادیم ناشن (ف) یاقآ یدعب تارابظا : هانگس اسحا

 یرگید هثداح ًادعب «دنک یم هانگ ساسحا و دنادیم رصقم ادیدش ار

 OT نیا و دوشیم دیدشت هانگ ساسحا نیا هک دهیم یور

 رارقنیدپ هعقاو نایرج هک تسا هدوب رهاوخرهوش تگرم فداصت

 ۱ . تسا

 مردار اب فداصت زالبقبش : دنک یم فیرعت روطنیا«ف» یاقآ

 رپمش ندید یارب ناتسدرک یزک رم رپمش ناویرمهب میتشاذگ رارق
 .می ورب ناوی رم

 هار زا نامداماد .میدوب رارق و تبحص لوغشم هک بش نامه

 یاریادرف میهاوخیم : متفگ ؟دیورب دیهاوخیم اجک تفگ و هدیسر
 .میآیم میشم تفگ «میورپ ناوپرم رپمش یاشامت

 و نم حبص اذل «میربن ار ناشیا هک میتفرگ میمصت ام یلو

 رتم ولیک شش دودح رد میدرک تک رخ ناویرم فرطب یرفن ود مردارب
 .تسا تیناسنا و تفرعم زا رود ام لمع هک متفگ نم هک میدوب هتفر

 هک دنتسه رظتنم ناشیا و «میربب ار نامداماد هک میدوب هداد لوق ام

 رود هک مدرک راداو ار مردارب نم نیارپانب .میورب شلابندب حبص "



 رکف زک رمت مدعو تالالتخا داجیا تاع ۱ ۱۳۳

 یرفن هس و میدرک راوس ار نامداماد هرخالاب .دیامن تمجارم و دن زب

 ۱ .میدروخ مه وجبآ هار رد «میدومن تک رح ناویرم یوسب

 تک رحتعاس رد شمولیک ۸۰ تعرس اب مردارب نشیتسا سکلوف

 .درک تباصا هوکب نیشام و دش لفق .نامرف یناهمگان روطب هک «درک یم

 یزی ین وخو دمآدرا وهب رض شرس رب «دوب هتسشن رد رانک ردهک نامداماد

 «مدش یرتسپ ناتسرامیب رد زور ۱۸ مپسنم .درک توف و هومن یزفم

 .دنام نادن زرد زور ۲۵ دوب نشیتسا سکلوف هدننار هک مه مردارپ

 . ساسحا ‹ دش هانگ ساسحا راچد ًاددجم (ف) یاقآ :ددجم هان ساسحا

 شرها وخیتح لیماف همه اربز «تفرگ تدش هک دوب هدشن شومارفزونه یلبق هانگ

 راوس ار وا و یدرک یمن تعجارم هار طسو زا رگا «یتسهوت رصقم دوب هتفگ واب

 ۱ ۰ .دشیمن هتشک یدرک یمن

 شاهچب و مرهاوخ تقوره زورره «درک یم زاپمظا «ف» یاقآ
 یب وخ درم ام داماد .مدشيم تحاران «دناهدشردپ یب هک مدیدیم ار

 نم هکنیا زا تسا ردپیب شاهچب و رهوش نودب مرهاوخ الاح «دوب

 دوخ میروايب ار نامداماد و میدرگرب هک مدرک رارصا مردا رب هب
  مردپ مه فداصت زا دعب لاس ۳و داد خر فداصت لبق لاس جنپ «مينادیمرصقم از

 ثگرم ثغاب و مرهاوخرهوش لتق ثعاب نم لاحودره رد درک توف
 : .مدش مردپ

 راکفاامئاد هانگناسحا رکف :رکفزک رمت مدعو تالالتخا داجیا تلع
 ساسحا یور هاگآدوخان روعش دوپ هدرک لوفشم دوخب ار «ف» یاقآ

 یارب رامیب یطیارش نینچ رد هک تسا حضاو .دوب هدش زک رمتم هانگ

 یاهشوگ رد اپملاس و اپهام اریز «درادن رکف زکرمت ندناوخسرد

 ساسحا و فداصث ءردپ ثگرم هرابرد تق ویب وتقو «هتسشناپمنت



 ۲۴ مزیت ونپیهدوخ

 شگیدزیچ چيرمب هک دنک یم تداع شزفم دوخبدوخ و هد رک یم یکفهانگ

 .دشاب هتشادن یفاک زکمت و هجوت
 دیامنیم مه یلخاد یبصع یاهراشف هاجیا .هانگ ساسحا نیا

 یشراوک تالالتخا یگدرسفا .دردرس ثعاب یلخاد یاهراشف نیا

 .دوشیم زین یتیگمغ «یگلصوحیب
 ناتسرپمش زا اههبنش۵ زورکی یاهتفه «ف» یاقآ :تالالتخا عفر

 هامهس زا سپ متخوسمآ واهب ار مزیت ونپیهدوخ .دمآیم نم دزن

 یگلص وحیب یگدرسفا راچدهک دوب لاس نیدنچ ۰. بناجنیا :تشون .

 «ندنآوخس رد هب یگقالعیب .هظفاحفمض . رکف تعشت تتشت یبصع یگتسخ

 هب مزیت ونپیه یسانشنا ور باتک هملاطم .زا سپ مدویهدش :یگدنز و

 اهیتحاراننآ مامت الاح هام هس زا سپ و مدومپ همجارم كوباک یاقآ

 هیح وراب و طاشناب سو و ی زا

 . مد وتشخ ثیحره زا و

 ۱۳9۷ ۲ را ۰ ءاضما ۱

 تالالتخا عفر اریز هدرکنتمجارم لاحباتخیرات نآزا اقآ نیا
 .درادن دوعو تشگ زاب مزیتونپیه قیرط زا یناور و یبصع

 : هک دوشیم هجیتن الاب یعقاو و یقیقح دادیور زا

 هجلاعمو راد اب هکی بصع «یرکف تالالتخا

 مزیت ونهیه شزومآ قیرطنا دن وشیمن
 دنتسه عفر لباق

 دستم جست سس



 A س

 رکف یگتفشآ و یگ دنکا رپ ۱ ۱۳۵
 داتا وا سو سا سو سو و سو

 رکف یگتفشآ و یگ دنکارپ
 .دننک دنلب ار وا اهرتخد هک دیسرتیم هشيمه دیشر ناوج نیا ,پ
 نم «دروآیمرد درخلوپ یادص اب «دنکیم شراولش بیج رد تسد یسک یتقو رپ

 .موشیم رامیب و هدش بارطضا راچد
 ناشیرپ و تحاران ارم ردقنآ مدرم هاگن «مسرتیم نابایخ رد مدرم نتفرمار زا ب

 ۱ .مریگیم یشکدوخهب میمصت هک دنکیم
 دنہف نسم و دنناوخیم ار مراکفا همه منکیم لایخ موریم هار نابایخ ردیتقو ب

 .مشیدنایم هجهب هک

 تسود یرتخد چیه اب متسین رداف یلو ءمتسه هفایقثوخ و وربشوخ هکنآاپ ړ
 هپ تبسن یسنج لیامت اریز تسوزرآكی نم یارب رتخد اب ندشتسود «موشب

 .مرادن اهرتخد

 .مرفنتم فلاخم سنج زا «مراد لیامت قفاوم سنجهب طقف ي

 زا رپ منورد یلو تما نادنخ میرهاظ هربچ «متسه نیگمغ یلاحشوخ جوا رد
 .تسا یگدرسضفا و مغ

 مدایپ ابسرد «مرادن رکف ٌرکرمت «متسه هتفشآ و برطضم «ناشیرپ «مگردرس ٍپ

 یصاخ یاههوشع ميابمشچ رد منکيم ساسحا مسرتیم نابایخ رد نتفرهار زا
 .دیآیم مشوخ اشدرم زا نیادوجواب «مسرتیم اهزابهجبزا «تسه

 نم هک دمیقب و دناوغب ارم رکف یرتخد ادابم منکیم رکف «مسرتیم اهرتخد زا ۾

 .دیآیم مشوخ اهرسپ زا

 ی تخت و نیا همه یلو

 تقد اب دیهدب هزاجا دراد یرتنیریش راتفگ الاب هدننک راپظا

 لاس۲۰ .درک همجارم نمهب یتقو میه دب شروگ شراتفگب یرتشیب

 «مرادن کف زک رمت ا



 ۶ مزیت ونپیهدوخ

 . منا وخب سرد مناوتیمن

 مریگنابیرگ و دمآمغارسب یرامیب نیا هک دش روطچ منادیمن
 هتفر متسدزا یگدنز یامیشوخ .ماهدش هدنامرد و زجاع یلکی درک

 یسانشناور» باتک یتقو ماهداد تسد زا ار دوخ سفنب ءاکتا .تسا

 مدش را ودیما دیشخ رد ملد رد یدیما رون مدرک هعلاطم ار «مزیت ونپیه

 نازی رگ مذرم زا نم .دش مهاوخ هجلامم مزیتونپیه قیرط زا هک
 «مهدینم تسد زا ار لرتنک «موشیم تحارات مدرم هاگن زا «متسه

 دیدپمت ار ماهدنیآ و میگدنز یکانتشحو سوباک لکشب یرامیب نیا
 مداتفا یشک دوخ کف هب رابدنچ «متسین ندرک یگ دن زهب رداق «دنک یم

 .متساوخ افش و مدیلان ادخ هاگردهب هک اهبش و اهزور رایسب هچ

 .درکن شوگ نم یاههلانهب دن وادخ یلو

 شیارب ار منورد رارسا هک دیتسه یسک نیرخآ و نیلوا امش

 البق موشیم لسوتم امشب هاگهانپنیرخآ ناونعب و «متکیم ش

 ۱ : دوب هتشون میارب

 رطاخب .تفارش رطاخب «تیناسنا رطاخب مهاوخیم امش زا

 و هدروآور امشب یناوج هکنیا رطاخب و یتسودناسنا و یراوگرزب

 یتخب دب نیا لاگنچ زا ارم و نینک كمك نمب .دراد خایتحا امشب
 هک یسک هک دینک یراک «دیناهرب مغزا ار.یناسنا و ,دیهد تاج

 دی زاسب یتخپ دب لاگنچ زا دازآ «نامیااب یدرم تسا هدروآ هانپ امشب

 دفع یگدنز نیا زا ارم و دینک مکمک منک یم شهاوخ اش زا ٠

 | .دیهدب متاجن هنازور

 دیآیمن مشوخ نتفرنوریب زا «ماهدش ریگهشوگ تسا یتدم

 مرادنیاهقالع شدرگ و حیرفت و نتفرنوریب هب مياميسالكمه دننام
 -سردب رداق نادنچ منکیم تبحص نارگیداب ای مباوخیم ای هناخرد



 رکف یگتفشآ و یگد نکا رب ` ¥

 تشیب مراد هک .یناور و یرکف یرامیب تلعهب متسین مه ندناوخ

 مامت رد یناشیرپ و یگدرسفل نیاو «متسه نیگمغ و هدرسفا عقاوم

 ۱ .تسا نم هارمه زور

 ` یمقومیلک ر وطب متسه هاگشنااد هار رد ای هاگشناد رد هک یماگنه

 هلصافالب منک یم سح عامتجا رد لخلد و عامتجا نورد ار دوخ هک
 هفایق كي تلاح نیارد و دیآیم مغارسب یگدرسفا و مغ تلاح نآ

 ارم هک ناتسود زا مادک ره هکیروطب ,مراد هتفر مهرد و سوبع

 ؟ینکیم رکف هچهب ؟یتسههچ رکفرد دنسپیم دننیب یم
 ءالخ تلاحكي ماهدش راچد یرامیب نینچهب هک شیپ لاسود زا

 .تساهدش داجیا نم زغم رد

 هاگ آدوخان « متسه یلاحشوخ جوارد هک مه یتاظحل رد هکیروطب

 نیگمغ و هدرسفا هرابود و مک یم ساسحا مدوخ رد دوبمگ كي

 . یهاگ 73 دوجو نم رد هراومه یناور و یرکف مالخ نیا موشیم

 .موشیم ینایصع نآ زا
 ناتسود تاکرح و فرح نیرتکچوک اب ,ماهدش جن ردوز یلیخ

 ۱ .موشیم تحاران . و مجن ریم

 متسه شاسح رایسب مهدیم حرش هک تاک رح یضعب دروم رد

 هک موشیمینابصع ردقنآ هکیزرلعب .دوشیم نم یتحاران ثعاب یلیخو

 نکمم هچرگ «منک دروخودز صخش نآ اب اجنامه مریگیم میمصت
 نم نیا و «دشاب هتشادن یرظن لمع نآ ماجنا زا صخش نآ تسا

 هک یتایلمعوتاک رح .تسا هتشاد یصاخرظن ماهدرکلایخ هک متسه

 بیج رد تسد یصخش یتقو : زا دنترابع دنک ی .تحاران ارم

 اب یسک ای «دروآیمرد دنخلوپ یادص یصخش اي «دنکیم شراولش

 قوب نابایخ رد یتقو ای .دنزیم توس. «دروآیمرد یئادص شناهد



 ۱۳۸ . زيت ونپیهدوخ

 . موشیم یبصع و تحاران تخس مونشیم ار نیشام

 هیرگهبارم كدوک كي هیرگ «متسه یتاساسحا راپسب نمض رد
 .دنک یم هدرسفا و نیگمغ ارم اههنارت زا یضعب «دزادنایم

 -یئامیپهوک «نتفر امنیس «نتفر شدرگ و حیرفت منک یم رکف
 یاهدیافهچ ندرک یگدن ز هصالخو یراوسهخرچ ود ,ندرگانش «ندرک

 نینچ .دنتسه هدومیب و روآجنر .هدیافیب اهراک نیا همه «دراد

 یشک د وخ کفب راب نیدنچ . دهدیمتسدنمب یشک دوخ تلاح یعقاوم

 . و نهاوخ مردام و ردپ نم ندرم زا دعب .ماهدرک یکقیلو ,ماهداتفا

 اہنآ و مراد تسود ار اہنآ نم اریز «درک دنهاوخ راکچ مناردارب
 .دن راد تسود ارم مه

 نیگمغ هشیمه .تسا هدش هدیشوپ مغ زا نم «رپمچ تاقوا رتشیب

 راتفر و تاک رح همه رد «مزادن یاهدارا چیه منک یم ساسحا .متسه

 نابایخ رد متسوداب اپنت یتقو «دراد دوجو یصاخ یگدارایب كی نم

 یاهدارا دوخزا چیه منیب یم ما هتف رگ را رق یتیعمجنیب رد و موزیم هار

 همه ماگنه نیا رد اریز مریگب یمیمصت چیه مناوتیمن «مرادن
 دنکن كرد ارمتلاح یسک منک یمیمس طقف «تسا مپ رامیب هجوتم مرکف

 رد .منک ظفح ار منامشچ یمیبط تلاح هک منک یم یمس هراومه و

 دیوگیم وا هچره. رایتخایب و متسه یکتم متسودب طقف عقومنیا
 متسودزا یاهظحل .موریم شهاسه دوریم اجک ره «منکیم شوگ

 ۱ .موشب رود متسود زا مسرتیم ؛موشب رود مناوت یمن

 ` هداوم همهددسرت

 ارف ار مدوج وهمه سرت «ماهدش یرامیب. نیا راچد هکینامز زا

 سرت نیا همه مسرتیم نابایخهب ای امنیسهب نتفراپنت زا هعفرگ

 حبص زا ؛هدش نم یگدنز وزج سرت «تسانم یرامنب نیا هدیئاز



 ندوب هفایق شوخ و لگشوخ وا

 زا هاگادوخ انروطب .متکیم نماسحا «منکیم زاب ار مياپمشچ هک
 نتفرنوریب زا «مسرتیم عامتجا زا «مسرتیم هناخ زا جراخ طیحم

 مست یم
 كيشک نم ند رک تیذا یارب یدارفا نابایخ رد مذک ی مه روصت

 رکف «دراد دوجو نم نامشچ رد سرت نیا منک یم رکف .دناهدیشک

 نم یرامین نیا دنک یم هاگن نم نامشچهب سک ره تق وره منک یم

 نتف رگ هفایقاب منک یمیمس «تساهدادولارم هشيمه سرت نیا «دربیمیپ

 نیاریاتب «منکناربچ ار سرت تلاح نیا نابایخرد نتفرهارتسار و
 .موریم هار هداد تروقاصع ياپسدآ دننام اپنابایخ رد هشيمه

 « مدوب ملاس الماک لبق لاسود ات نم : ندوب هفایق شوخو لگشوخ

 ته هفایقشوخ و «پیتشوخ دنیوگیم منایفارطا و ناتسود همه

 و نسمهزا ار دوخ و منادیم پیتشرخ و هفایقشوخ ار دوخ منم
 لابن دب تقوچیه مدوب رورفمدوخب نوچ «متسنادیمرت رب دوخ نالاس

 تسود هک رکف نیا یلو «ماهدرکن كچوک ار دوخ و ماهتفرن یرتخد

 دوجو مه زونه و تسا هتشاد دوجو نم رد هشيمه مشاب هتشاد رتخد

 . . .مرادن رتخد تسود ارچ هک منکیم رکف مدوخاب هشيمه و دراد
 سنجهب دايز لیم «دوب دایز نم TE غ ولب نارود رد

 طیحم و یگداوناخ طیحماریز مدرک یم ءانمتسایل و «متشاد فلاغم
 دایز ءانمتسارد .منزی فرحیرتخدای دادیمن هزاجا نم یمامتجا ۱

 . مد رک یم طارفا

 5 : مددام حیاصت

 هک درک یم تحیصن مياهردارب و نمهب مردام امئاد و هشيمه

 ًاروف اه رتخد اریز «دیوشن تسود اهرتخداب .دیروخن ار یرتخد لوگ -

 «دیوشیم تخب دب .دوریم ناتیوربآ «دننکیم دنب امشب ار ناشدوخ



 کال ا ا ل :

 1۰ ۱ . . مزیت ونییهدوخ

 یرتخدتقوره نیاربانب .دوب منجم مرظن رد هشيمه مردام یاههتفگ

 دی دشنخیم و دادیم ناشن نمپ شوخیور و درک یم تبحص نماپ

 «دنک دنب نمهب ار شدوخ دهاوخیم مدرک یم لایخ مردام هتفگبانب
 .مد رک یم یرود «مدیس رت یم رتخد نآ زا فر اف یوربآ دهاوخۍم

 : مددام دننام اهنز

 درخ ںهارخ و ردام لثم ار اهرتخد و امن ز همه ا رچ منادیمن

 و متفریم هار "نابایخ رد دوخ ناتسود اب یتقو الثم متسنادیم

 مشوخنم .دندرک یم فی رعت ای دنتفگیم كلتم اه رتخدهب نم ناتسود

 رهاوخ دننام اپنیا :متفگیم مناتسودهب «مدشیم تحا ران دمآ یمن

 .ینک تیذا ار نانآ اي و یئوکب كلتم اپنآهب دیابن دنتسه تردام و

 مدرک یم هاگن ینز هفايق و لکیههب یتقو تسه مدای بوخ

 مساسحا و مرکف مهاگن .منکیم هاگن مردامب مراد هکنیالثم تسرد

 .دوب توببش و لیامتزا یراع و كاپ الماک

 قاطاب رتخد كياب متسود ,میدوب رتخد ود اب و متس وداب رابکی
 تكيرد دوپ رتکچ رک نمزا لاسهس هک رتخد نیااب منم «دنتفر رگید

 .مریگب ار وا تسد یتح متسناوتن هجوچیپب نم «میدنام اپنت قاطا

 ایآ مدرک یم رکفدوخاب ,تسانم رهاوخ رتخدنیا هک دمآ ی ممرظنب اںیز

 یهاک ؟دهد ماجنا یراکنینچ نم رهاوخ اب یصخش تسا حیحص

 هداوناخ هراچیب» :متفگیم دوخاب مدرک یم کف رتخدنیا هداوناخپ
 ردقچ «تسا فرحنم و هراکنیا ناشرتخد هک دنمیمفب رگا « رتخد نیا

 .دش دنها وض*تحا راث

 :مددامد ردن, هقشاعم.

 مید ږوب هدیبارخ قاطا رد بش مردارب و نم .رخاوا نیمه رد



 س ا ا ل
 مردام تس ردا تواضق ۱۳

 یزابقشع لوغشم مردام و ردپ هک مدش هجوم ناپگان بشهمین
 نیز ار مس «ماهدرک ادیپ ترفن, هداملاقوف مدرک ساسحا .دناهدش

 مردام یادص «دربت مباوخمدروآ راشف دوخهب هچره مدرک فاخل

 باوختخر و متساخررب «مداد تسد زا ار دوخ لمحت «دوب هدش رتدنلب

 دش ثعاب ترفن ساسحا نیا «متفر رگید قاطاب و مدرکعننج ار دوخ

 .دیایپمدب فلاخم سنجاب هناقشاع طباور و یسنج طباور زا نم هک

 ۱ : مردام تسردا تداضق

 اهنت هناخ رد زور كی «هلاسهدزناپنم و دوب هلاس۸ مرهاوخ

 هتسخمرهاوخنوچ «دوب هتفر نوریب هناخزادی رخیارب مردم «میدوب
 متفرهناخزپشآهب منم و دیشک زارد «متشاذگ شیارب اکتم كي .دوب

 لوغشم نوچ .دش هدز رد ثگن ز .مدش هناخاپشآ فک نتسش لوفشم و

 ار ردیتقو «دوش مامت مراکات مد رکنیا هلجع مدوب هناخ زپشآ فک نتسش

 دید ار مرهاوخ دوب هدرک تمجارم دیرخ زا هک دوب مردام مدرک زاب

 یتسردان تواضق و دز یتسردان یاہفرح مردام .هدیشک زارد هک

 ما هی گنم ماهداد ماجنا یع ورشمان راک مرهاوخاب نم شروصتب «درک

 «متشادن مرهاوخاب یراکنم متفگمردامب «مدش ینابصع یلیخ تفرگ
 ` مزدام تسردان تواضق نیا . مدوپ هناخ زپشآ فک نتسش لوغشم نم

 تقوچیه مدرک یم یعس نم دعبب زورنآ زا درک یدب رثا یلیخ نم زد

 «دنکنیدب رکف نم هراب رد مردام زاب هک مشابن امنت مرهاوخاب هناخرد

 مردامتق و ره مه دعیب زورنآ زا و مدیس رت یم هشيمه عوض وم نیا زا

 هک درپسیم مناردارب ریاس و دورپ نوریب هناخ زا تساوخیم

 مدرک یم لایخ هشيمه مینم و «دیرا ذگن اپنت هناخ رد ار نات رهاوخ

 . متسه نم مردام روظنم هک

 یسک 7 نم :«مناردا رب نیب : مردام یصوصخ یاهداک یخرب ماجنا



 ۳۲ ۱ | مزيت ونپیهدوخ

 «مدرک یم كمك واهب دشوپب سابل تساوخیم مردأم تقوره هک مدوب

 مدیشکیم ار وا نهاریپ پیز ای و متسبیم ار وا تسرک دنب الثم
 نس ات مدیشک یم الاب ای نیئاپ «مدرکیم فاص و بترم ار شنماد اپ
 تس رک نودب ار مردام تاق وا رثکا «درب یم مامحب ارم مردام یگلاس ۷

 مردام لثم ار اهتخد و اہنز هکنیاتلع .دیاش «مدیدیم تخلهمین
 .دشاب اهدادیور نیمه منک یم روصت

 اههچباب بش یکیرات رد هک مدوب هلاس4 نم : دیشک نیئاب اد مداولش

 لاس ۰ دودح رد هک اهرسپ زا یکیاب نم میدرک یم یزاپ كشاي میاق

 تولخ و یئابنت زا رسپ نآ «میدوب هدش میاق یاهشوگ رد تشاد

 «مد رک داي رف وداد هب عو رشنمو دیشک نیئاپ ارم راولش و درک هدافتسا

 زا زا شیب یلیخنم یلو درک رارف و دیسرت «درک لو ارم

 .مدوب هدیسررت

 یهاگآدوخان سرت لیلد نودب هک «مدش هجوتم یگلاس۳ زا

 نیا الاح یلو «تشادن یتیمها میاربسرتنیا عقومنآردیلو مراد
 نم شیپاهتق و یلیخ زا هک ماهدش هجوتم هدمآ مغآ رسب یرامیپ

 یتسه لکشوخ یلیخ وت تفگیم نمب هشيمه مردام ماهدیسرتیم

 اهدرم زا متفریم هار تقوره "اهنابایخ رد شاب تدوخ بظاوم

 هقی نآره تسا نکمم .دنتسه زاب هچب مدرک نم لایخ « مدیس رت یم

 . دن زاسپ ار مراک و دن ریگب ارم

۹ 

 :امنیس رد

 قرغ و هتسشن یلدنص یور رد «مدوب هتفر امنپسهب یزور
 هلاس ۱۸ دودح رد یرسپ هک مدش هجوتم ناپمکان «مدوب ملیف یاشامت

 ؛مدرک ضوع ار دوخ یاج ًاروف نم «دنک یم یزاب نم یلسانت ثلآاپ

 و دوسپ .هتشاذگ نم تسد یور ار شتسد یدرم زاپ رگید تقوکی



 یسنج یوربن نتفد نیب زا ۱ ۱۳

 هیاتفاقافتا رایسب ای و مدینشیم یئاهكلتم مقنابایخ رد ,دیلاميم
 E ت: ارم نارهت یاه زاب هچب نیمه زا یکی هک

 ۱ ماهدرک

 نابایخزا.!یم هجیتن رد و هدادمه تسدب تسد اهدادی ور نیا همه

  .تسا هدناسش اهدرم و

 هشيمه و :منرتیم ًامئاد الاح .دوب یراودا نم سرت البق نکا

 .موش جراخ مناوتیمن هناخ زا «منکیم رکف شرت نیاب
 یورین متسه یاهلاس ۲۰ ناوچ هکنیا اب :یسنج یدرین نتفد نیبزآ

 ماهتساوخ هک راپنیدنچ لاحبات .تسا هتفر نیبزا یلکب نم یسنج

 مشوخ دايز اهرتخد و انز زا «ماهتسناوتن منک شزیمآ ینز اب
 .متوافتیب الماک كلاخم سنچهب تبس «دیآيمن

 " هک هتشون مه یرگید بلاطم یناتسربش یوجشناد ناوج نیا
 یسررب دیه دپ هژاجا الاح - تسا همان لوا یاهتمسق نامه را رکت

 ؟تسیچ و هدوب هچ ناشیا یرامیب تلع مینیب هب مینک

 رارکت رابنیدنچ یتقو هک ۳ ار دیاوف نیا مزیت ونپیه دوخ

 شا هظفاح «دنک ېم ادیپ یصاخ ینیب نشور و یهاگآدوخ صخش «دش

 دک فیرعت دناوتیم شپب ار اهدادیور و عیاقو «دوشیم رتیوق

 ۱ «تسناوت وجشناد نیا مزیتونپیهدوخ و مزیت ونپیه رابدنچ زا سپ

 بوخ یلکب هامهس زا سپ و دنک حیرشت بوخ ار دوخ هتشذگ عضو

 یگید الاح ماهدش بوخ یلکی نم هک تشون شاهدنوزپ رد و دش

 ۱ ۱ .تسین نیب رد اهیتحاراننآ زا یرثا

 :وجشناد نیا یاهیتحادان ینادد للع

 رد لخاد دوبن رداق «دیسرتیم مدرم و عامتجازا وجشناد نیا



 ۱۳۴ ۱ . . مزیت و نپیهدوخ

 دش ین بآ رطخا و خشب راچد 1ریز ءنينازوسیم از وا هک دوب

 دیس رتیم یفرط زا اریز «دنک هاگن تسناوتیمن اهدرم یاپمشچب
 ششوخ اهدرم زا هاگآدوخان یفرط زا و دننک دنلپ ار وا اه زاب هچب
 . دراد تیلوعفم ساسحا هک دنمپمفپ اهدسهک دیسرتیم «دمآیم

 تذل اهدرم زاو یشاب لوعفم دیاب وتهک دادیم نامرف واب «داپن»

 ساسحا راچد و ,تسا تشز لمع نیا تفگ ېم «دوخا رف» یلو یربب

 (۱)«دوخا رف» و «داپمن»یورین ودنیب رجشن دنیا «دوخ»و دشیم هانگ

 .دوب هتفرگ رارق راشف تحت

 ششک اریز دنک هاگن تسناوتیمن اپنز و اهرتخدب عامتجا رد ۱

 دنمهمضب اه رتخد دیسررت یمأین اٹ تشادن فلاخم سهج هب تبسن یلیامتو

 .دراد تیلوعفمهب لیامت ناوج نیا هک

 دوب هدروآ دوجوب ئو نورد رد ار ضراعت نیا هکیئاهدادیور

 ۱ : دنتسه ریز رارقب

 زا ؛یروخن ار یرتخد لوگ شاب بظاوم هک ردام نیقلت با

 ۱ ۱ .دوب E اه رتخد

 نیا «دوب هدیشک نیئاپ ار شراولش یناوجون «یکدوک رد -۲ ۰

 .دوب هدش اه زاب هچب زا یو سرت ثعاب لمغ

 نویسناپ و سالک رد غ ولب لحارم رد لاس دنچ اي كی تدم ٣
 نیا و .دوبهدرک دیلقتار «نارهاوخاوا» یادص وراتفر و تاکرح
 یاس تن تب یاس هک درز نه تکاب هی تا
 . .تسا رتخد كي هک دنک

 مارتحا انآ یارب تشادنپیم دوخ ردام دنناس ار اسنز ئ

 ۳۸۹هحفص مزیتونپیه یسانشناور باتکرد هدوخارف» و هدوخ» - «داپن» فیرعت ا.
 .دوش هعلاطم یئانتبنق ریس ؛مجنپ شخب .



 وجئناد نبا یاهیتحا ران یناود للع ۱۳۵

 ساسحا دوخ رد .یکیرحت مه ندوبتخل ماگنه .دوب لئاق هناردام

 ندیشوپ رد و هدوب وا دزن تخلهمین هشيمه شردام اریز «درک یمن

 .تساهدرک یم كمك شزدامهب سابل

 دوپ هدرک ترفن داجیا وا رد شردام و ردپ یسنج هطبار ۵

 .دشاب هتشاد ترفن درم و.نز یسنج لمع زا هک
 .دوب هد رک هیبنت وهدن اس رت شه اوخلی ندن اماپمنت زاارواشردامس-1

 اه زاب هچب ادابم هکنیا زا سرت و دوخ نتسناد ابیز. نیقلت -۷

 .دن ییگب ار شاهقی

 وا یاپضشچب مدرم هک دزیم هايس كنيع هشيمه شردامس۸

 اگن واپمشچ هب تیلوفط نامز زا وجشناد نیا رظن و دنتکن هاگن
 .دوب هدش بلج اپمشچب نارگید ندزک

 یرگید «دوب هدرک یزاب وا یلسانت تلآ اب رفن كی امنیس رد -۹
 واب نه هداتفا شلابندب یرگید و «دوب هدیلام ار شتس

 ءامتجازا وا تشحو و سرت ثعاب 0

 .دوب هدش

 نشور و خضاو وا یارب یداع تلاح رد اهتلع نیمه یلو
 منادیمن تفگ یم و درک یم باذع و جنر و درد ساسحا طقف «دندوبن

 دوخ» شزوسمآ هسلج ۱۳ دودح رد .متسه تحاران ردقنیا ارچ

 . درک هجلامم یبوخب ار وا هامهس هلصاف رد «مزیت ونپیه

 :هجسن

 و یرکف تالالتخا .تسا رداق مزيتونپیهدوخ)
 . دیامنعقر دنرادن یوضع هشيرهک ار یناور ر

 e OT ۷ رب سم



 ۱۳۶ با مزین ونپیهدوخ

 . یرکف ساوسو
 .دشیم دردرس راچد داتفایم یئوشتسدهب شمشچ تقوره هلاس۷ مناخ نیا ٍپ

 ۰تخیریمرود ار دیفس یاههچراپو ابسابل .«دوب رفنتم تشاد دیفس گنر هچره زا یب

 میوشیم ار شتروص لکلا اب «تسا كاپان مرهوش هربچ منکيم روصت ۾

 ۱ دینک شوگ نم یناشیرپ حرش ناتسود

 ۹ دینک شوسگ نم ینابنپ مضغ ناتساد

 دینک شوسگ نم یناماس ورسیب هصق

 دینکشوگ نم یناریحو نم یوگوتفگ

 ؟یکات نتفگن زوسناج شتا نیا حرش ۱
 ؟یکات نتفېن زوسنیا متخوس «متخوس

 یاههجنکش و اهدرد نانچنآ یهاگ یگدنز یاهدادیور و ثدا وح

 .هک دن راذگ یم یاجپ ناسنا رد یاهدن زادگ و هدنزوس یناور و نو

 .تسا رتکاندرد و رتکانزوس منہج شتآ زا راب نارازه
 «درک یمثگ رم یوزرآ راب رازه زورره هلاس۶۲ یابیز مناخنیا

 شتاجن یلو «دز یشکدوخهب تسد رابدنچ «دمآیمن شغارسب یلو

 ۰ دنداد
۰ 



 ۳۳۳ ی و ی یر ی و توس تورو

۳Yگرم یوزرآ رد زور ره  

 , تفایتدش یزور زا تخبدب نز نیا زوسنت و زادگناج یاهدرد

 ار شاهلاسدنچ رتخد هناگی یهایگ یاه وراد: اب شرهوشردام هک

 .درک م ومسم

 ٿگ رم مغ زا شدوخ كولفم نزریپ نیا هراچیب رهوشردام هچ رگ

 نیرتدب هب و درکهتکس دشیم بوسحم شاهون هک ابیز هچب تخدنیا

 یاهدا وناخرد یزوسن امناخشتآ یوهابتشا كي یلو .درپس ناج یمض و
 یاههلعشرد هداوناخ نیا زونه ذتسا زارد نایلاس هک «تخادنا هارب

 .دن زوسیم هابتشا نیا زادنارب نامناخ

 دنچ زا شیب دنشاپ هدننازوس و میظع مه ردقچره اهیزوسشت 3

 رتسکاخب لیدبت ار زیچهمه یدوزهب اریز .دن رادن همادا یتعاس

 هدوسآ و مارآ «دننیشنیم ورف شکرس یاههلعش هاگنآ و دننک یم

 . دن وش یم

 ناور و نورد رد یگدن ز صاخ یاهدادیور هک ار یشتآ یلو

 ارد نایلاس .دنز ورفایمرب ناوتان وروجن روساسح یاهناسنانیا

 .تنشک یم نوخ وكاخب دوخ باپمتلا رد ار یاهداوناخو هئاخ

 هعلاطم ار شیگدن ز لاححرش هصالخ ریز رد هک ار یمناخ

 و بولطمان دادیوردنچ هک تسا امناسنا نیا هلمجزا دینک یم

 حرش نایب هچرگ .هدیشکبابشلاهب ار شا یتسهویگدنز دنیاشوخان

 حرش نیا دوجواب «تسین ناوروحور یاهذاس و زوس رگنایامن لاح

 دی رگیمشلاحب رایتخایب یاهدن ونشره هک تسک اندرد نانچنآ «لاح

 :کگرم یوزرآرد زورره ۱

 . ثگرم یوزرآ راب رازه زورره نم تفگ درک هعجارم نمب یتقو

 .ماهدش لسوتم امشب هانپ نیرخآ و ديما نیرخآ ناونعب «منکيم
 فرشم یحور و یناور جنر و درد تدش زا ماش ات حبص زا ۰



 ۱۳۸ ر مزیت ونپیهدوخ "

 ار مرهوش هقي «ماهدرک تحارا مهار هداوناخ همه.,متسه تگرمب

 : و موصعم یاههچب «منزیم لکلا ار شیاپاترس و مریگیم روزب

 .منزیم كتك لیلد چیه نودب ار مهانگیب
 روآباوخ صرق تشم «تشم_ «مورپ با وخب اہبش هکنیا یارب

 مرس زا تسد دیدش مغ و یگدرسفا رصع ات حبص زا «مروخیم

 یدرد «دنک یم درد هشيمه مياپمنار طسو ؛مسک «متشپ درادیمن رب
 ؛مروخیم اذغ و ینپریش « مامتملو و صرح اب .هدنشک و دیدش

 قاچ كانتشحو ردقچ هک دینیبیم «مروخیم مهزاب .مروخیم مهزاب
 ۱ ۱ . متسه ۱

 هدرم زا «متسه یشکدوخ رکفب زورره .منکیم هیرگ هشيمه
 «ملک یم عفد نوخ تسوبپ تدش زا .دراخیم مندب مامت مسرتیم

 «مراد ساوسو یئوشتسدب تبسن «منک یم خرخ باوخ رد اہبش

 موشیم دیدش دردرس راچد اریز «موش كيدزن مناوت یمن یئوشتسدب

 هچراپ و دیفس یئوشتسدب .دریگیم درد تدشب ميامشچ هشوگ
 همه مرهوش «مزیریم رود ار همه ,منک هاگن مناوتیمن دیفس
 همه اهناخ یاهیئوشتسدو هدرکبا رخار هناخدیفسیاه یئ وشتسد

 ۱ .دنتسه یتهآ
 هب «مزوسیم زادنارب نامناخ یاهدردنیاردهک تسالاسهدزناپ

 ماهدروخهدوب وراد ع ون ره و هچره «ماهدرک همجام هذوب رتکد هچره

 هدروآ هانپ بورشمهب یراچان زا «دندرکن هجلاعم ارم مادکچیه یلو
 مرس زا تسد اهدرد همهنيا مه زاب .یلو ماهدش بورشخپ هاتعم و

 :دیهدتاجن !رم دیتسهنم هانپ نیرخآ و دیمانی رخآامش ءدن رادیمن رپ

 :یتحادا تلع

 زا یرادقم و تشون میارب ار دوخ یگدنز ناتساد مناخ نیا .



 ی رم یزرآ رد زود ره ۱ ۱ ۱۳۹

 مزیت ونییه زا یرادیب زادعب اي و زونپیه لاحرد ای مه ار تارطاخ

 نم. و درک نایب دوب هدش رتزکستم شرکف و رتیوق شاهظفاح هک
 یارب شدوخ ملق هب ار ناشیا یگدنز ناتساد زا یاهصالخ ریز رد.

 . منکیم نایب امش

 ا زا کتا یئام كتك مراد رطاخب هچنآ یکدوک نامز زا

 رهارع و نم نیب هک دوب یضیمبت و مدروخیم دوخ ناردارب و دوخ
 «دندشيم لئاق نمزا رتکچوک لاس شش

 حبص زا مدش لگر فو یش دادن یعالطا چیه «یگدعاق» زا

 «زرل و سرت رازهاب متسشیم ۳1 دوخ بتم «مدرک یم هیرگ ربظ ات

 ینزخ رادا نم» کت ,متفر مردام دزن نایوگ ربمخیپ وادخ
 «. ما هتف رگ

 وسگی مرسرب هلاختفگ و دز شررس یور مکحم یتسدود مردام
 بکترم مدرک یم رکف نم هک دوپ یروط مردام راتفر «ماهدش هدعاق

 ۱ .ماهدش راگ زور نکمم یاهاطخ نیرتگرزب,

 ماوت هشيمهنملگر .یعالطایبو طلغ یاپمیئامنهارتلم هب
 «مدیچیپیم مدوخب رام لثم تفرگیم درد مياهاپ «دوی دردلد رپ زاب

 و ادخهب ماهدشهلماح مدرک یمروصت «مدش یمن لگر ءامدنچ یهاک

 نم یگلماح هک متشادیمرب نیگنس یاهزیچ «مدشیم لسوتم ربمخیپ

 ۱ .دورب نیب زا

 . نم دنام لیماف لزنم رد لاسکی .دش ضیرم مه مردام هناتخب دب
 راتسرپ نم «دوب ضیرم مهزاب دمآهناخب یتقو .متشادن یتس رپ رس

 ار وا ردقنآ میاه ردارب .تسا هدش لولسم ۳9 مدوب وا یمئاد

 رابکی .دشیم كشخ بوچ لثم شیاپوتسد هک دندرک یم ینابصم
 ثشاد تسود شتسیپ دحب ارم مردام درک غارفتسا یداپز نوخ مه



 ۱۳۰ | ا مزيتونهيهدوغ

 «درک نیگمغ و هدرسفا یلکب ارم هیحور یمئاد یراتسرپ و یرامیب
 یقاب یگشیمه یگدرسفا و مغ نمیارب و درم مردام مه هرخالاب

 هب هجوت «دوب فرحنم یسنج رظن زا و نارذگشوخ و یلکلا یدرم
 -هچپ رسپ یهاگهاگ «دوب نیمه مردامثگ رمتلع دیاش «تشاد اه هچب رسپ

 .دادیم امنآب یسنجو یدقنیایاده «دروآیم لزنمب ار یناوج یاه

 .دش هتشک فداصت تلعهب .دوب یکشزپ یوچشن اد هک ملوا دزمان

 هک مدیمپف هرخالاب یسورع بش .مدش دنمأن مودراب یارب هرخالاب
 رکف «ردپ ندوبدب و فارحنا رکف «ندوبن رتخد کف .متسه رقخد

 هد رسفا هشیمه نم هک دوب هدش ثعاب «دزمأن ثگرم «مردام یرامیب

 زک ستممرکف مناوخب سرد متسناوتیم یتخس هب یلیخ «ْمشاب نیگمغ و

 .دوب هدش فیعض ما هظفاح «دوبث

 ۱ ۱ :یدزمان نادود

 هکن وچ تشذگ یتخسهب مهنم جاودزا لئاوا و یدزمان نارود

 دومناو یروط فصونیااب «دوب بارخ تیابمن یب مرهوش یدام عضو
 یدزمآن نارود رد «دنک جرخ دهاوخیمن یلو دراد لوپ هک درک یم

 هار هدایپ وا اب تعاستشه تاقوایهاگ ,مدیشک رجز یلیخ نم مه
 بش رخآ و مدرکیمشوگ وا یگ دن ز یأه یتخپ دب فی رعت وأپمف رح هب مقف ر یم

 ۶ وردهب هناخ ردو متشگ یم رب هن اخ هب هتس رگ و مایشیب هشيمهلثم مه

 یزیچ یئوشانز طباور زا نم «ماهدروخ یلصفم یاذغ متفگیم

 نم اب دز داد نمرس مرهوش یسورعبش لیلد نیمہب «متسنادیمن

 مه یرادهچب .دش دلوتم مگرزپ رسپ دعب لاسکی لاحرپب درک اوعد



 تک رم یوززآ رد زود ره . ۱ ۹۳۱

 متشاد تس ودار م رتخد ردقنآو دشدلوتم مرتخد دعب لاس مد وین دلی

 ..تشادن تیاپثش هک

 ۱ : مرتخد ندش هتشک
 و نم «دش ع ورش اجنیا زا نم یابسیگراچیب و اهیتخبدب همه

 یاه ورادنداداب مره وش ردام میتشادن یرادهچب رد یا هب رجت هک مره وش
 ًادمی:«درم مرتخد ریظ و داد ار وراد حبض .تشک از ماهچب یگناخ

 هچپ هب تره وشردام هک یمیدق و یگناخ یاهوراد نیا تفگ رتکد

 .تسا هدرگ مومنسم ار هچب و هدوب مس هدا

 هتکس شدوخ یتحاران تدش زا مرهوشردام «درم مشخد یتقو " . (

 نآهب مدوبن رضاح رگید و متفر لزنم زا نم .دشجلف و درک صقان
 لاس ۲ تدم لاحرمب .منیب هب ار مرتخد یلاخیاج و مدرگ رب هناخ

 نگل ءاذغ .تفاظن متفرگ هدپمب ار جلف ره وشردام یاه راک مامت

 .دوب نم هنازور راک نتشادرب و نتشاذگ

 «تخوسیمنمبلق زا یتمسق رخآ وا نیمهأت مرتخد ثگ رم تلع هب

 ..دوب اہمشچ :نیرتابیز همه هتفگبانب مرتخد یاپسشچ

 درکیم هاگن نمب شیابیز یامشچ نآاب شگ رم رخآ تاظحلرد
 رخآ تاظحل یاپمهاگن نیا تقوچیه « مه دب شتاجن هک درک یم سامتلاو

 دریمیم درادهک تسنادیمشدوخ «دوشیمن وحم مرظن زا مرتخد ثگرم

 بت مرسپ تقوره مرتخد ثگرم زا سپ ؟هدب متاجن ردام تفگیم

 .دریمیم دزاد مه وا مدرک یم رکف درک یم

 :رهوشدذام یاهتسد

 . مدرک ادیپ ترفن مره وشردام یایمتسد زا دزم مرتخد هکیزور زا

 نمهچبهب شیابتسد نیااب مدرک یمرکفو مدیدیماروا یابتسداریز



 ۱۳۳ زین و نپیهدوخ

 تقوچیه مدرک یم یمس «تسا هتشک اروا و هداد یضوع یوراد

 یاپمتسدزا د وب هدمآ مدب اهنزربپ همه زا دعفین وا یاپمتسدهب نممشچ

 :.منک هاگن متسناوت یمن ین زریپ چیه تسدب «متشادترفن امن زریپ همه

 :یفوشعسدذا ترفن
 تسناوت دشبوخ شلاح مه وشردام رابکی تیوقت و وراد رثا رد

 زا نم .دیوشب یئوشتسدرد ار دوخ یاهمتسد و «دوربهار و دزیخرپ
 مدرک ادیپ ترفن یئوشتسد زا .دمآمدب یئوشتسد زا خیرات نآ

 .دوب هدمآ كانتشحو مرظنب

 متفگیم و دشیم رتشیب یئوشتسد زا نم ترفن نيا زورب زور

 « دوب هدرک توف مره وش ردام .تسا فیثک و سجن رایسپ ین وشخسد

 ادیپ تدش زوربزور یئوشتسد ندوبفیثک زا نم ترفن نیا یلو

 رابکی نماب یزابجل ناونعب و دش ینابصع مرهوش هکیئاج ات «درک یم

 ار شناهد هک مدرک روبجم ار وا نمو دیسیل ناب زاب ار یئوشتسد

 نم و «درکن یاهدیاف اهراکنیا یلو دیوشب نوباصاب و دنزب لکلا
 .متسنادیم فیثک ار وا ناهد «دمآ مدب مرهوش ناهد زا

 : دیفس گند زا ترفت
 هچره زا هک مدش هجوتم مک مک «دوب دیفس شگنر یثوشتسد

 میتشادتح ردیغس سابلو لئاسو هچ ره «مرادتفن تس دیمس کنار ۱

 اب ار اههچب نت و رس «متفریم مامحب لکلا رطبدنچ اب مدیشخب یم
 هناخ « مد رک یم تفاظن لكلا اب ار هئاخ یاچهمه مدرک یم زیمت لكلا

 هدشزجاع مرهوش و هداوناخ دارقا همه «دادیم لکلا یوب هشیمه اب

 ار شیاسمتسد هک دروخ یمکحم یلیخ مسق مرهوش رابکی .دندوب



 مرهوشب «دیلام دهاوخ متروص ورس هبه هيو دیلام دهاوخ یئ وشتسدب

 هسیرگ زور و بش «تشک مهاوخ ار مدوخ تروصتیارد .متفگ

 دايز هک دوپ هدش هچوتم ماینیب رانک یاپمخز زا مرهوش مدرک یم

 .منگیم هیرگ
 یناور ۳ رد ارم .دیشک .ناتسرامیتهب مراک هرخالاب

 .دنداد كوش ورتکلا راب تفه دندرک یرتسپ

 ۳ : نم یشکد وخ
 یتمی «دوسب هدرک یلمع ار دوخ دیدپتنم بایغ رد مرهوش 5
 دوب هدیلام شتروص و رسب سپسو هدیلام یئوشتسدب ار شیابتسد
 مردارب لزنم رد نوچ مهنم .دروآ میارب ماهدازردارب ار شریخ
 حبص و مدمآ لزنمب مش زور و مدروهن اذغ زورجنپ « مش وپ نامپمم

 .مدروخ دندوب روآپاوخ همههک فلتخم یاهصرق هناد ۱۳۰ اتشان

 زور هس است درب ناتسرامیب هب ارم و دش هجوتم مرهوش ادعي یلو

 رکفی هشیمه نم زورماهب ات دعبب زورنآ زا «مدوب یرعسب و شوپبیب

 همان تیصو اهراب و اهراب ماهدشریس تدشیایند زا «ماهدوب یشک دوخ

 .ماهدرک هراپ و هتشون

 ۱ : رهوش هرهچذا ترفن

 تفه تدم «ماهدرکادیپ ترفن مره وشهرپچ زا دعیب زورنآزا

 اہبش تسا فیثک مه مرهوش تروص منکیم روصت هک تسا لاس
 .منیبنار شتروص هک مدرک یم مرهوشهیار متشپ ندیباوخ ماگنه

 ار شتروص مرهوش هک مدرک شهاوخ و مدز ایردبلد رخاوا نیا رد
 .درک مه ار راکنیا ماهراچیب رهوش .دنک ینوفعدض نوباص و لکلا اپ

 یاه یئ وشتسد همه و هدروآ هلمعو ماهدرک راداو ار م وه وش



 تا سرا ل و تو سس نو زی ونپیهدوخ

 گن ریرتسکاخ یتهآ یئوشتس د د نآ یاجب وب ار فگنشق دیفس

 .دناهتشاذگ

 مناجب ایند یاهدرد همه «دندرکن اود ارم درد اپنیا همه یلو

 «ندب مامت درد. یرکفساوسو «یباوخیب «یگدرسفا مع. «دناهتخیر
 رگیدجن ر و دردنارازه و هداوناخ دارفاهمه دازآ و تیذا «یدیماان

 ۱ :میوگب هک هدش ثعاب

 لجا دیآیمن ماشیپ میضار ندب نم

 . دیک دیابیم زان مه لجا زا :نیبدب تخب ۱

 :یتحاران تلع

 .دوشیم وا یگدرسفا و مغ ثعاب مناخنیا هتشذگ یگدنز -۱

 . دیازفایم یگدرسفا نیاب تدشب شدنبلد رتخدهناگی ثگرم

 .دهدیم یگناخ یوراد شاهون هب شیاپتسد اب شرهوشردامس۲
 تدم دنکیم هتکس مه شدوخ .دشک یم و دنکیم مومسم ار وا و

 «دیوشیم یئوشتسد ردار رهوشردام تافاثک و نوخ و كرچ لاس ۶

 `  .دوشیم تفاثک نوخو كرچ رپمظم شرلفن رد یثوشتسد

 نیا «هتسشیم یئوشتسد رد ار شیابتسد شرم وشردامس۲
 .دنک ادیپ دایز ترفن یئوشتسد. زا هک دوشیم بجوم لماوع

 و یطرشبأت زاب نوناق قبط .هدوب دیفس یئوشتسد نوچ ٤
 .دنک یم ادیپ ترفن مه دیفس گگنر زا یترواجم یعادت

 نورد رد یبصع ششک و نشنت داجیا راکفا نیا همه

 یشراوک تالالتخا و ندب مامتدرد «تسوبی «یباوخیب «دیأمنیم

 .تسا یلخاد یبصع یاهراشف هجیتن

 روآبازخصررق ۱۳ ندروخاب بشره لاس ۱۵ تدمب اپبش هک



 مناخ نیا یاهیعحادان عفر ۰ ۴۵

 : مناخ نبا یاهیتحادان عفر

 ضرع رد :متخومآ ناشیاب ار زونپیه دوخ و سکلر نوناق نم

 . شیامیتحاران زا یرایسب و دش بوخ عیرس یلیخ لوا زور ۰
 .دش عطق

 رت را ودیمااین دب «ماهدش رت رغال «تشاد راپظا مجنپ هسلج رد

 ردأم دوب ملاس ۷ ای ٦ دودح رد نم تشاد راہظا نمض رد «ماهدش

 یلو مدیود شفرطب «تسادنفسوگ مدرک یمرکف «دوب هدرم مگرزب
 لاحبات تقونآ زا . تسا مگرزب ردام مدید یمشچنیز «دنتف رگ ارم

 . ںگا مدرک یم رکفو مدیسرتیم مرهوشردأم زا دعب ءمسرت یم هدس زا

 شرس یالاب نم دنتشاذگن درم مرهوشردام یتقو .منک راکچ درپمپ

 ۱ ۱ ۱ . مو رپ

 رخرخ اپبش دیوگیم مرهوش تشاد رابظا مشش هسلج رد

 ماهچب هک مدیدیم باوخ البق : منیب یم دنیآشوخ یاهباوخ «منک یمن
 ماهدرک ار ات٩ ماهدرک مک یلیخ اراهصررق «مزپیممراد تکیدرد ار

 راودیما یگدن زب «مرادن یگدرسفا ماهدمآاجنیا هکیزورزا ءاتود

 یني ریش لیباقم رد هدش رتیوسق ماهدارا «ماهدش رترغال «ماهدش

 .منک تمواقم ینپ ریش لباقم رد مناوتیم الاح یلو «مدوب تقاطیپ

 موریم هناخب اجنیا زا تقوره «تشاد راپظا مهد هسلج رد

 بشید دهدیم تسد نمب یدایز یلاحشوخ «منک یم یلاحش وخ ساسحا

 مهدزا ودهسلج مدیپاوخ صرق نودب لاس ۱۳ زا سپ رابنیلوا یارب
 «مدروخیمدایز هلاحبصالبق مروخیمن هناحبص رگیدالاح تشاد راہظا

 یلکب مرمک و تشپ درد «ماهدش رتپمب لبق هتفه زا «ماهدش رواب رید

 درد زا هدش بوخ الماک مرمک و پچ نار طسو متسد .هدش بوخ



 مچ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 یلکب ار وراد ندروخ .هدشبوخماهیحور .موشیمن تحارات جنر و
 .ماهدرک عطق مهار بورشم «تسا هزجعم كي نيا «ماهدرک عطت

 اهصرق «هدششپپ من دب شراخ تشاد راپظا مهدزیس هسلج رد

 اهصرقهک الاح یلو .دشیم عفد نوخ «دوب هتخادنا تسوبپهب ارم

 .تسا هدش بوخ مجازم .مروخیمن ار

 اه هیت رس مناوتیم رگید الاح «تشاد راپظا مهدراپچ هه ۱

 .تسا هتفر نیب زا مبلق ناب سض «مورب

 تاسلجرد دمآنمدزن هتفه٩ ینمی هسلج ۱۸ ًاعمج مناخ نیا

 نیب زا یئوشتسد زا نم ترفن «ماهدش تر واپ رید درک یم راپمظا رخآ
 دی سب یئ وشتسدب مزیت ونپیه لاحردامش مسرت ېم «تسا هتفرن

 ۱ .مننپ تسد یئ وشتسدب نمهک

 .دیایب تسناوتن دعب تاسلج شرهوش لاقتنا تلعهب مناخ نیا
 بوخ ارنآ شور هک دوخ ندومن «زونپیهدوخ»هب مناخ نیا گا

 .دش دهاوخ بوخ الماک ثیحره زا ًامطق «دهدب همادا تساهتف رگداپ

 دلك یو ار هدارا دناوتیم مزیتونپیهوخ"
 دورب نیب زا یرقف یاهساوسو یخرب ات



 RR amanan کک

 تیساسخو یجند دوز « یلود مک ۱۳
 کک و و ات و سو سو سو و سو سس

 تیساسح و یحند دوز «یئورمک
 .دوب هلش هلاس ۲٩ ناوج نیا یناور تالالتخا ثعاب «یچدوشن» هملک ي
 . دشیم قںع سیخ و دیشکیم تلاجخ نارگیداب ندرکتبحص ماگنه رپ

 دنک لمعتتسناوتیم یتخسب ار هنازور یگدنز یاپتسکش «دوب .ساسح و جنردوژ ړ

 .درکیم گرزب یلیخ دوخ رکف رد ار اهیتحاران و اهدرد ۾

 شایلسانتتلآ زا رایتخایب دشيمهتخاونهسلجمتخگن زتقوره ناعتماهسلجرس رد ٍپ

 ۱ ٠ . دشيم جراخ ینم
 . دوبن جاودزاهب رداق یسنچ فعض تلعهب ڕ

 : دوپ هتشون روطنیا ار دوخ تا رطاخ

 منک یمرکف و دیآیم مدای تمحزهب هک اجنآ ات نم یکدوک مایا

 شوهاب یکدوک هک مدوب یکلاس ۶ ای ۳ دودحرد مکیلیخ نینس رد
 هناکدوک صوصخم یاهتنطیش زا یلاخ مراتفر و مدوب گنرز و

 : دومن

 یگلاسهدزا ودوهد نینسأت یتح یدایز یاپمتدمهک مروآ یمطاخب

 تحاران «یچدوخن» هملک ندینش زا هناخ زا نوریب رد ای و هناخ رد

 نمب «دنتفگیم نمب نم زیر یاممشچ رطاخب ار هملک نیا «مدشیم
 .«یچیه هرادن ورپ | « یچدوخن مشچ....» : دنتفگ یم

 دنتساوخیم هک مياهیزابمه ای و لزنم لها طسوتتاق وا رثکأ
 «یچدوخن» هملک دنهد رارق رازآ و رخسمت دروم و دننک تحا ران ارم

 اپ لیماف یاههچب و ناردارب هناخ رد یتح و «دندرگیم رارکت ار
 .دن دشیم نم هیرگ ثعاب «یچدوخن» هملک نتفگ

 «متکن یزاب اههچب اب نم «دش یم ثعاب «یچدوخن» هملک رارکت

 و ندوب یتلاجح .ندرک یزامب انت و. یئاهنتهب ءادتبا نامه زا



 ي ج ج
 ۳۸ ۱ ۱ مزیت وتپیهدوخ

 .متفرگ وخ مدرم زا رارف و.یریگهشوگ

 یرورضیاهتبحص وافرح رگم ,مدزیمن فرح یسکاب هناخرد
 دن دمآ یم ام هناخب اهنامزنآرد هک یناسک بلغا دیآیم مدای زین و

 دندرک یمتبحصنم ندوب مارآ و تکاس و یفرحمک زا مردام و.ردپ اب
 ,متف رگ یمرارق قیوشت دروم مناردا رب یغولش و تنطیش لباقم رد و
 . لثم اههچب همه شاکیا هک دندرکیم وزرآ لیماف و اهنامیسم رشک

 صاخشا نیا منک یمرکفالاح ؛ ؛دندوب تنطیش نودب و مارآو تکاس نم
 ورمک هچب كي هک دن درک یم یدب راک هچ و دندوب رکفهتوک ردقهچ

 مردام هکنیا نکا ثگرزب یتخبدب «دندرک یم قیوشت یئورمک هب ار
 یراک كتك و تگنج رطاخب هیبنت نیاو درک یم هیبنت ارم تاقوا رثکا

 «یچدرخن» هملک نتفگ اب اههچب ,دوب مدوخ لاسونسمه یاههچب اب
 متخادرپ یم یراک كتك هب انآاب ًارابجا نم و دندرک یم تحاران ارم
 ارم مه مردام درک اوعد ام اپ ینالف هک دندرک یم تیاکش مردامب همه

 یراک كتك فن دنچاب نمهک دوبنیزور تیلوفطنامز رد درک یم هیبنت
 یاههیبنت نیمه دیاش «دنکن هیبنتارم مهمردامهک دوبن یزور و منکل
 ندرکاوعد تآ رج ماهدیس ر یگلاس۲ ۱ نسهب هکالاح «هدشثع اب مردام

 ماهدش یطرش نم امش باتک هتشون قبط دیاش مرادنار سکچیهاپ
 اوعدزا هجیتن رد « ردایم ۳ ندروخ كتک اب تسا یواسم نم ندرکاوعد

 لد دوشن تحاران نم زا سکچیه منک یم یمس هشیمه و مسرتیم
 زا یکدوک نامز سرت رطاخب دیاش مهنیا مروآیم تسدهیار همه
 ۰ . .دننک تیاکش مردامب نم زا دن ورن هک تسا نیا

 نیادوج واب یلو درک یم هیبنت مک یلیخ ارم مردام سکع رب مردپ

 ثعاب هک مدرک یمن یراک تقوچیه و متشاد سرت وا .زا هشيمه
 یتلاجخ روطنامه زین ناتسریبد و ناتسپد هرود رد موش وا یتحاران



 تیساسح و یجنر دوز « یلودمک ۱۳۹

 یتلاجخ و یئورمک تلعهب یلو مت ea BE «مدوب

 مهدبپاوجسردمتتسناوت یمن ميامشچ زا سرت تلع هب دیاشو ندوب
 هدش هتخود نم یامشچهب سالک رد اپمشچ همه مدرک یم نامگ

 هیبش نم یاممشچ هک دنکیم رکف الاح ملعم مدرک یم روصت و تسا
 عامتجازا نم زیرگ ثعاب نم یاسمشچ لیلد نیمہب .دنتسه یچدرخن
 مهدپ باوج سرد هک تساوخ نم زا ملعم هکیماگنه و دندوب هدش

 مهالاح مدیشک یم تلاجخ مدیزرلیم مدیس رت یم «مدشیم قرع سیخ
 نیمه راچد عقاوم شکا منک تبحص مهاوخیم یتقو ینس نینچ رد
 «مشاب هتشادن یلبق یئانشآ یضخشاب رگا هک صوصخب «موشیم تالاح

 تدشب مبلق دراوم یضعب رد و منک یم قرع ؛هدش یتحاران راچد

eمتسهساسح و جن ردوز مهدب همادا مياپمفرحهب مناوتیمن » 

 ثگرزب دوخ رکف رد ار اهدرد و منک یم لمحت تمحزب ار اهتسنکش

 ار دوخ یاهیتحاران زا یرایسب مراد مک یلیخ تسود «منک یم

 متسه یف رح مک مدآ نوچ سو «مراذگپ نایمرد نارگید اب مناوت یمن

 دوخ یاهلددرد و اهفرحهمه مدرم رتشیب «مهدیم شوگ دایز و

 .دن راذگیم نایمرد نماب ار

 نامه هک تشاد تیلوفط نامز زا یبلاج یسنج تارطاخ اقآ نیا

 تلعهب و دشابن یسنج فیاظ و لامعاهب رداق هک هدش ثعاب تا رطاخ

 و هامود زا سپ یلو «دوبن جاودزاهب رداق یسنجیناوتان زا سرت

 یتلاجخ و یئورمک تلاح راچدهک ۰ بناجنیا :تشون زورتسیب

 تحت مزیت وذپیه درخ نف نتفگدایاب و مدمآ كوباک یاقآ دزن مدوب

 اب یتحارب متسناوتیمن عامتجارد هک البق مدش بوخ ناشیا رظن

 مناوتيم رطاخشمارآ و یتحار اب الاح ,منک تبحص اہنز و مدرم

 و یئورمک تلا و منک تبحص بوخ یتیمضو ره رد سک همهاب



 مزیت و نپیهدوخ

 .تسا هتفر نیبزا یلکب نم تلاجخ

 : هجیقن دز

 ,یتلاجخ_تلاح ناوتیم مزیتونپیهدوخ نف اب | ۱ < اس ` یا رخ ۳ ۾
 | دومن هجلاعم تسین جالع لباق وراد اب هکار /



 دز نیهدوخ زوم عابح رب راغب لی یارب هکینایوجدن اد | ۱

 دنوریم جراخب لیصحت یارب هکینایوجشناد
 دنراد مزیتونپیه دوخ شزومآهب جایتحا زیچره زا لبق

 نایوجشن ادهب «مزیتوتپیهدوخ» نف شزومآ رگم ؟لیلدهچ هب وارچ

 یتقو لیلدنیاب ؟دنکب دناوتیم یکمک هچ روشک زا جراخ رد

 شاهداوناخ هجوتم شررکف «دوریم روشک زا جراخهب یئوجشناد

 تساجراخ رد شمسج ددرگیم زاب ناریاهب جراخ زا شرکف ءتسا
 نہیم شوغآ هجوتم شنیریش وخلت تارطاخ .شحور .شرکف یلو
 داجیاهک یماکان نیا «دمسفیمن ار اپسرد سالک رس رد هجیتن رد تسا

 _ یرسب رتشیب جراخ رد ار وجشناد تساهدرک یبصع راشف یرادقم

  .دناشکیم یراب ودنب یب و دازآ یایند یوسب و شدرگ و حی رفت
 رد هک دیاهدش یتالاح راچد راب نیدنچ لاحبات مهناتدوخ امش

 .دیهدب شوگ سردب دیاهتسناوتن سرد سالک رس

 یگداوناخ شکمشک و فالتخا شاهداوناخ لخاد رد هک یناوج

 یگداوسناخ فالتخاب هاگآدوخان مهشرد سالک رسرد «دراد دوجو

 تسا لیلد نیمپب «دشاب دناوت یمن سرد هجوتم شرکف ‹دشیدنا یم

 هجوتم یتسیابن یناتسریید یتح و یناتسپد ناکدوک دنیوگیم هک

 ' .دن وشب ناشردام و ردپ یاوعد و تافالتخا

 یک دوک :دریگيم رارق نارگید رازآ و تیذا درومهک یکدوک

 هک یکدوک «تسا هداوناخ هزادنا زاشیپ یبمت ورمآ و راشفتحت هک

 تسا لوپ یب دايز هک یک د وک ‹تسیت بوخ شرهاظ و سابل عضو

 ار شرکف سرد زا ریغ یرکف «یمغ ءاحنا زا یوحن رپپ هک یکدوک

 یا رب «دشاب هتشادرکف زک ست دناوتیمن سالک سردرسرد«هدرک لوغشم



 ۱۵۳ ۱ 7 لک یو یک

 "ار ریثأت نامه و نوین تیام تا نیا مه اهرتگرزپ

 .دراد زین.

 ار راکفا ۰ تسا رداق و تسا نغم دیلک «مزیتونپیه دوخ» يلو

 ادنک لرتتک یبوخب
 رد دوریم روشک .زا جراخهب لیصحت یارب هک یناوج اما و

 یاهزاتیابین هاب .تسانی ریش و جیم «بلاج جراخهب ترفاسم ,زافآ
 هک دشک یمنلوط نادنچ یلو «دربیم تذل ءادقبا «دوشیم وربور

 هک درذگیمن هام بنچ زا شیب «دنوشیم مامت هزات یاپمین دید همه

 ,دنک یم وزرآ هظحلره «دشک یمرپ هداوناخ و هناخ یوسب شحور

 .دومنیم. تعجارم و دزیم هداوناخب یرسهک تشاد یئاهرپ شاک

 هتسشن اپ ورا ای اکیرمآ رد سالک سرد رسرد ناوج یوجشناد

 مامت نطو یاهنابایخو هچوک و هداوناخ تارطاخ اہلاس یلو تسا

 « ندیش ون هب «نوزحمو دولآمع اهرصع «تسا هدرک لافشا ار شدوجو.

 .درب یم هانپ اهشوغآهب و ندرک هودهب

 یرتشیب شالت ءدرادن یتف رشیپ اہسرد رذ هک دنیب یم زور .ره

 یوزرآ ایند كياب یو هداوناخ .تسا هجیتنیب مهزاب یلو «دنک یم
 ناوج .دنک لیصحت هک دناهداتسرف جراخهب ار ناشدالوا .تگرزب

 رد «دوشیم [ وردنتشون و نتفگ زا ریزگان «دنادیم ار نیا وجشناد

 ,دنادب ار مزیتونپیهدوخ نف وجشناد نینچ گا یمضو نینچ

 دزادرپب شدرگ و حیرفتهب مه و دنک لیصحت یبوخب مه دناوتیم

 .ددرگ زاب نبمیم شوغآهب راختفااب و دنلب سمه و

 دن وریم ج راخهب هکینایوچشناد همه هرابرد تقیقحنیا هتبلا

 دن وریمج راخ هب لاس۱۸ زا رتالاب نینسردهک اهیخرب .تسین قداص

 نیمه نگا نلو :دننازغب سرد و دنتک تمواقم مامت یتخسأب دن رداق



 کر زب یرعاش هلاس ۱۷ رتخد ۱ ۱۵۳

 شتحار بټارمب راب اهدص «دننادب ار مزیت ونپیهدرخ نف مه هدع

 .دننا وخب سرد دنناوتیم

 صشمک «دن وریم جراخب هکیئ وجشناد:نارسپ و نارتخد نس نگا
 : لیلد نیمپمب .دوشیم رتشیب جراخ رد نانآ مغ و یگدرسفا «دشاب

 نیب الثم یرتمک نینسرد هکینارتخد و نارسپ زا یخرب هک تسا

 نیا ور, ا ا راهم دن ور سر راخب کلاس ۱۸ ۱۷ ۲
 هریغ و سرت و بارطضا و هرپبلد ای. ینرفوزیکسا و یگدرسفا

 دیدیم رتشیب ار اہنآ یریگهشوگ و یگدرسفا صوصخب «دت وشیم
 ۱ ۱ . دنگ یم

 : ثگرزب یرعاش هلاس۱۷ رتخد

 یتح نایناریا همه هک رصامم یارمش نیرتک رزب زا یکی یزور
 ار دوخ «درک همجارم نمب دنسانشیم ار ناشیا اههروکهد همه ۳

 لابقتساناشیا زا قایتشا و راختفا «ما تحا لامک اب نم .دومن یفسم

 لغفح ار شرامشا یبدا مشش سالک رد هک یرعاش !ریز مدرک

 مروضح رد شدوخ الاح «دوب مرس یالاب بشره شباتک و مدرک یم

 نیا یلو مدوب یگلاس۹ نس دودح رد نم ماگنهنآ رد «دراد رارق

 . رد مه یدایزهبرجت و دوب تشیب یلیخ نم زا شنس دنمجرا رعاش
 یکلاس ۱۳ نس زا نم رتخد درگ یم رایظا .متشادن مزیت ونپیه نف

 . نرنچ و یگدرسفا راچد الاح هدوب اکیرمآ رد لاس ۶ و هتفر اکی رمآهب

 .تشادنلوبق ار دوخ یرامیب ناشیا رتخد هوالعب «تسا هدش یناوج

 دوب هدش زوکیسپ هب لسیدبت شیرامیب تسنادیمن رامیب .ار دوخ
 السا اب :هدرب لگن رایسب نا اب رویه ییزط وا
 مزیت ونپیه یارب یفاک زکرمت «دوبن یراکمیب یضاح اریز «جالعال

 نیمه رد .دعپ الاس .متفگ ناشیاب ار تقیقح نم تشادن ندش



 ۵۴ ۱ مزیت ونپیههوخ

 شرتخد هراب رد .مدید یلفحم رد ار دنمشناد درم نیا هک رخاوا

 .دروخیم وراد زونه «تسا تپمب شلاح تفگ مدیس رپ
 تسین رداق هلاس هدزو و ۸ مه دیاش و ۱۷ ات ۱۳ ناوجوث

 دشر نانچنآ شباصعا و نغم زونه «دوش ادج هداوناخ شوغآ زا

 هجیتن رد .دنک لمحت ار هداوناخ زا یرود پلاس دناوتب هک هدرکت

 ره دن وشیم مغ و یگدرسفا راچد هداوناخ و ناریا زا جراخ رد

 شوغآباوخ «سالک رس رد «دنربیم رسب هداوناخ یایؤر رد هظحل
 اب رایسب ناناوجون یتح اپنتهن هجیتن رد «دننیبیم ار هداوناخ

 زی یناور تالالتخا راچد هکلب «دنناوخب سرد دنناوتیمن دادمتسا

 تمجارم نطوب یناور رامیب كي تروصب لاسدنچزادعب و «دندرکیم ۰

 هراب رد تسا نکمم تقیقح نیا هک دیئامرفن شومارف .دننکیم
 جراخب یگلاس ۱۸ ای ۱٩ زا رتدوز لقاال هک دنک قدص یناناوجون
 ۱ .دنتسه انت جراخ رد یناثرد و دنورینم

 ۱ ۱ . ناتسلگنا رد نم هلاس۱۶ رتخد

 ,دنتشاد یئانشآ اگرب و مزیتونپیه اب تیلوفط زا نم یاه رتخد

 تقوره نم و دندادیم ماجنا ار اگ وی تاک رح .ندیباوخ ماگنه بش سه
 الاح «مدرکیم نیت ونه ار ابنآ دمآيم شیپ یجایتحا ای تصرف
 انل نم مودرتخد و هلاس ۱۸ یسواطسوناروا مانب نمثگ رزب تخد
 .دنیامن مزیت ونپیه اردوخ دنناوتیم یبوخی و .تسا هلاس ۵ یسواط

 ٤ مداتسیف ناتسلگن اهب ار انل یتقو ۱۳۵۵ لاس هامرپم رد

 هامدادرم مکییسو متسهبلطمنیا نتش ون لوغشم هک نالاو دوب هلاس

 و «مدرک مزیتونپیه رابدنچ نتفر زا لبق ار مرتخد دشابیم ۱

 دوخ و اگوی تاکرح ندیباوخ ماگنه بشره هکمدومن نیقلت واب
 دنک نیقلت دوخب و دهد ماجنا تعاسمین تدمب لقاال ار مزیت ونپیه
۱ 

۰ 



 ا ي.

 ناتسلگنا رد نم هلاس ۱۴ رتخد ۱۵۵ ۰
 e  _ح)»حِ » دكدءبكب»ب»ب سبب »+ »كه

 نیقلتیرا دب رد هچ و باوخ رد هچ مرتخدب از ریز بلاطم دباوخب و

 .مداد شزومآ و مدرک

 ۱ ۱ ۱ : رکف زکرمت

 تلد یتدمزاسپ «یتفرناتسلگن اهب یتقو متفگ مرتخدب ے لوا

 رد یتقو و دش دهاوخ تگنت تردام و ردپ .هداوناخ و نارپمت یارب

 و نارپمت هجوتم ترکف هاگآدوخان و یداراریغ یاهتسشن سالک رس "
 رد «دوب دهاوخن ملعم و سالک هجوتمترکف دش دهاوخ تاهداوناخ

 ریز .دیمپمف یهاوخن دوشیم هداد سالک رد هک اریئاپسرد هجیقن

 .هدا وناخلخادرد نار ترد تحور و رکف یلو تسا سالک رد تمسج

 ولج رد یاهدوب تردپ و رهاوخ .رداماب هک ار یئاهزورت ارطاخ

 .یئاهحیرفت و اهشدرگ ءامیزاب تارطاخ تفر دنهاوخ هژر تمشچ
 .دش دنهاوخ دیدجت تزفم رد یتشاد ناتسود اب نارپمترد هک ار

 تتقد و هجوت هک تشاذگ .دهاوخن تزغم رد تارطاخ نیا رارکت

 ار نارهمت تارطاخ ینک یمس دیاب سپ «دشاب سردپ سالکرس رد

 تاک رح زا سپ یباوخب یهاوخیم هک بشره و ینک شومارف یلکی
 سالک رس رد ادرف نم هک ینک نیقلت تدوخب مزیت ونپیهدوخ و اگوی
 نارپتتارطاخ دادمهاوخن هزاجا و درک مهاوخ شوگ اپسردب تقداب
 زین هناخ رد ندناوخسرد ماگنه .دنک روطخ مزفمب ماهداوناخ و

 روطب و دشاب باتک هجوتم تساوح مامت هک یشاب بظاوم یتسیاب

 دنکن روطخ تزفمب نارہت تارطاخ یداراریغ

 ینک روضت دیاب مداد دای مرتخدب : ناربت ندرکشومارف زرط - مود
 یارب و یاهدش دلوتم ناتسلگنا رد الضاوت «هتشادن دوجو ینارپمت

 . ماجنا دیاب راک ود ینک شومارف ار نارپمت و هداوناخ یناوتب هکنيا
 تدوخپ زونپیهدوخ و اگوی تاکرح ماگنه اپبش هکنیا لوا «یهد

 رد تناتسود و هداوناخ دایپ اجرهرد تقوره هکنیا مود ینک نیقلت

x 



 1۵۶ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 اروفالثم «یئامنب یرگید زیچ هجوتم ار ترکف ًاروف ,یداتفا نا رپمت
 . انامتخاسهب ای و «ینک هاگن باتک یاپسکعهب و ینزب قرو ار باتک
 اردوخ ءیتسه سالکرد رگا ؛ینکرکف سوبوتاو مدرسو اهنایایخ و
 رد نکا ییا سرد و ناوید و رد اهد کاش لم دقایق چرم
 یاشامت و ناتسود اب تبحص هجوتم ارترکف یتسه ناتسبد طایح

 نارہت تارطاخ یهدن هزاجا الصا لاحرپمب «یئامنب طایح رد ءایشا

 .دننک لافشآ اروت رکف ناتسود و هداوناخ

 دياب ناتسلگنا رد بش ات حبص زا هکنیا موس : هدثخ - موس

 «یئامن یلاحشوخ و یداش نیرمت ؛ینک ندیدنخ :نیرمت دیاب «یدنخب ۱

 نیرمت اب ناوتیم ار یسیوننیشام و انش «یگدننار هک روطنامه
 نیرمت اب ناوتیم مه ار ندوبداش و ندیدنخ روطنامه تفرگ دای

 رگا یتح .دوب لاحشوخ و نادنخ و داش هشيمه هجیتن ردو تفرگ دای
 ندیددنخب تداع مک مک .ددنشب روزب و دیاین مه شاهدنخ یسک

 .درک دهاوخ

 رضاحلاح ردهک ینک نیقلت دوخب دیاب : هدنیآهب ندیشیدنا - مراہچ
 ای ٤ كيدزسن هدنیآ رد ؛تسا یتقوم هداوناخ و هناخ زا یرود

 مهاوخ تمجایسم ماهداوناخ دزسن ناتسبات ای دیع رد یگید هام 1
 «تشگ مهاوخ زاب منطوب یلاع تالیصحت اب رود هدنیآ رد و .درگ

 و اهفرح و اهرکفهمه تسانم ۰ بیقعت و اہمشچ همه نارپت رد

 ناتسلگنا ردنم دننیب هب هک دنشسه نظتنم همه .تسانم هج وتم اه ثحب

 و دودرم اپ و دش مهاوخ نت و نوت رتخد ایآ درک مهاوخ راکچ

 .تشگ مهاوخزاب ناریاب رتزارد اپ زا تسد

 هتشوپ میارب ناتسلگنا زا هک مرتخد یاههمات : مرتخد یاهدمان

 بجمتهمه سالک رد تفگیم «دوب وا بوخهیحورزا یکاحهمه دشیم
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 .مدنخیم نم ردقنیا و تسا بوخ نم هیحور ردقنیا ارچ هک دننک یم

 دی وگ یم ەچ هراب نیارد انل مرتخد مینیب هب میهدب هزاجا تسا ںتہمب

 : منک یم لقن ًانیع اجنیا رد ار شياههمأت زا ددعود نم الاح

 لوا همان

 ' كوباک شردپ هب ناتسلگنا زا هلاس ۱۶ یسواط انل یاههمان زا یکی

 مد مزیزه دپ تم

 ناجاباپ .مبوخ دیشاب هتساوخ نم لاحزا رگا دشاب بوخ ناتلاح مرا ودیما
 لاحش وخیلیخ دیسر متسدب رذآ موس اي مود و یبماون ۲۲ هبنش ودزور نامام و امشهمان

 . نیا الصا .موشب تکدمناوتیم هلاسشش هک مدوبهتشونن ماهمان یوت نم ناجاباب .مدش
 . یلو .یتشیب مهدیاش موشیم هاگشناد دراو گید لاس 4 ای ۶ نمهزات نوچ هنکمم ںیغ

 یمسو مریگیم ار دوخ یکشزپناور یارتکد ًامتحنم هک دیشاب نئمطم ونیا ناچاباپ

 یضعبنم دیدوبهتشونهک مزیتونپيههبعجار .دشابیلاععطسرد هشیمه مياپسرد منکیم
 رگا نوچ تسین مزیتونپیه زا رثمبزیچجيهنمرظنبو منکیم مزیتونپیه ارمدوخ ابببش
 نارپاویدارهب متشادهک زوریدنوچ مدوب هدشهناوید لاحبات متسنادیمن مزیتونپیهنم

 تحاران ًامقاو رابنیل وا یارب هزاتو دشگگنت امشهمه یارب یلیخ ملد مدادیم شوگ

 هب نم ناجاباب .مدرک ندناوخباتکهجوتم ارمرکفو مدرکنیقلتمدوخهب هتبلا .مدش

 منک راکچ مدش نارگن ۍتقو هک دیدوبهداددای نمی امش هکیئاهزیچ زا اتدنچ هدیپس

 ات ینک هزرابب یگدنز تالکشم اب دیاب متفگو .دوب تحاران یمک نوچ متفگ شیب

 یهدب ماجنا یناوتیمن یراکچیه ندروخهصغ و نتسشن زا هنرگ و یشابقفوم هشیمه

 تسا بوخ ردقچ. زيت ونپیه دین ودیمن ناجاباب هصالخ .یرب نیبزا تدوخ هکنیارگم

 الصایلو .مدونهدش هناوید الاحات متسنادیمن مزیت ونهیه یگانم دهدیشمارآ مدآهب

 هقبط ردام سالک :سالک و نعرد عضولب حجار .متسه دود امشزا هک تسین ملایخنیم

 نیلیخ هک یبآمشچو یئامرخوم رغال ؛دنلبدق تسا یدرم نامملعم و دراد رارق مود
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 یسراف سالک وت یسک رگا و تسین دلب یسیلگنا ب یناب زچیه و دهدیم سرد بوخ

 تسا طلتخم ام سالک .دهدب سنپ كی دیاب دنزب فرح یسیلگناریغ یگیدناب زب ای

 سالک نادرگاش ات تسا یتیوق ام سالک نادرگاش میرادن سالک ود زا شیب و

 .میرادنتروصنآهب یباتکامو .ثگر زب یلیخو تسا نامتراپآ تروصب ام هسردم .رگید

 رخالیکیدر وآیم سکع اتهس الثم .دهدیمدای یگید یاهنیچ و مارگ امهب نامملعم

 دیمنیا  .نیا زا مهنيا تسا رتقاچنیازا درمنیا دیوگیمد قاچیکید طسوتمیکپ
 لیسفنیازاو ریوصت ولکشتروصب و یسیلگنا نابزهب هتبلا .تسا رتقاچ اپنیاهمه زا

 ره راونلوا و .دراذگیم راون مینک ادیپ یئانشآ اہنیا نابزهب ام هکنیایایب و ءاهزیچ
 هابتشا رگادنک رارکتدی وگیمنادرگاشزا یکی هب ودنکیممطقارراون دیوگیمهکار یاهلمج

 دیوگب تسرد ارهلمجنوا درگاشنواات دراذگيم ردقنیا دراذگیم ار راون هراب ود تفگ

 میسیونیمام و هتخن یاپ دربیم یکییکیدعب .دیوگیمهتکید امهب راون هلیسوب الثم ای

 ۲۷۷۵۲ دسیونیمهتختیاپدعب «مینک شوگات دراذگیمهراب ودارراون و دنک یم حیحصدعب

 رتخدكي سکعالثمو هسیونيم مه رگید تفل اتهسود هصالخ. ۱۷15 ای لاوئستمالمای
 هتشون هتخت یاپهک ییاههملک ندااب دیاب ام هدمآ ید شتخد هک دشک یم ار سپ و

 هرتخد و ۷۷7 ۵۳6 ۷0 1۵067 دیوگیم هرتخدهب هرسپ ¥۷1 الثم میزاسب هلمج

 و دوشیم «رسپیکی الثم ودهب ود دیوگیم دعب .متسشین ار میاهوم متشادنن دیوگیم

 ام ةملاکمهب و دتسپایمام كي كي لغب هریم ملمبدوخ و دسرپیمنم زا هرسپ .هرتخدنم

 اپ الماک ناشندادسرددتمو دنهدیم سرد امهب ثگنشق یلیخ هصالخ .دهدیم شوگ

 دیسپ ونب دیتشادیلاوئس رکامهزاب دیشاب «نش هجوتم الماک مراودیما .دنکیمقرف نارپا

 نم هامود متفرگ سوبوتا طیلب و مداد مینودنوپ۱۰ متفرزورما .مهدیم باوج نم

 دنوپ ۱۵ ۲هبمجار لبق همان رد ناجاباب ؛لوبهب عجار .مداد سوبوتا لوپ دنو۵

 مهزاب هزات مداد سوبوتا لوپ مدوخ یبیجوت لوپزا دنوپهدراببچنم متشون امش یارب

 4۰ و رگید یاجرخ زادهپ»هژات . مهدب سوبوتا لوپ رگید دنوپ ۱۲ ای ۱۱ دیاب

 عقومهچ یارب متودیمن نوچ کو رکشتم و نونمن یلیخ گیداتسیفهک مهار یدنوپ

 دیسیوننامش ات یلو مرادنلوپ دایزهتبلا مدزن تسد شپب لونه تسه تدمهچیارب و .

 نمیلو منکیم یجرخلو اجنیانم دینکرکفامش دیاش ادغب اياب .مثزیمن شیب تسد
 مناخ ار شتسیل مامت دیداتسیفهک یدنوپ۷۰۰هب عجار و منک یمن جرخ مدوخیارپ الصا
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 نیا تسیلو دتسرفیمامشیارب داد نم هگید لئاسو و هسردم تباب یتقو نامرپق

 تساوخنمزا یک ره ناجاپاب .دتسرفیم امشیارب رگید یابتسیلاب و متفگ مهار جلاک
 :دهدیم ار امش همانباوج انل دیسیونب امش دیئوگب شیب مسیونب همان شارب هک

 یارب مورب هسردم دیاب و مرادنچلاک هگید یزورهنابش مربنم .يتقو ناجاباپ هتبلا

 هاموداتيل و .مهدب همان هنه یاربهک مرادنتقو ردقنیاو دوشیم لکشم مسرد نیمه

 الماکشاهمانرد نامنیقمناخ یزورهنابش و نیدراگهب مجار .مهدبهمان مناوتیم رگید

 نیکی تنخر نیر یلیهامه مراد یضوع کید ناملزاپ بو دهدين کیو
 مدنمشنادوراوگرزب ردپزا ینوب زهچای من ودیمت .نونسیلیخ اجنیاردهچو نارپت رد هچ
 هدن زار امش مساو میایب ناریاب یلاع راپسب كرادماب مناوتب مرا ودیماطتف .منک رکشت

 هشيمه و مراد ناتتسود یلیخیلیخ .منکپ ار امش تامحز ناربج مناوتب یدحات و منک

 ۱ .متسه امشتامحز دایب

 انل - دراد ناتتسود دوجو مامتابهک ناترتخد

 مود همان

 هوباک شردپ هب ناتسلگنا زا هلاس ۱۶ یسواط انل یاههمان زا یکی

 .مالس منابربم و زیزع ردپ تمدخ

 امش ةناننم .مبوخ دیشابهتساوخنملاحزا گا دشاب بوخ ناتلاحهک مرا ودیما

 شرصع نم دمآ یناوریش یاقآهک زورنامه .مدرکتفایرد یناوریش یاقآ طسوت ار

 تفایردباتکددهود و نارفعز و هتسپیرادقماپ ار ادنو ناماموامشهمان و اجنآمتفر

 ار هماننیا مرادهک زوساو دیدوبهداتسرف میارب هکییاهزیچ زا نونمم یلیخ مدرک

 ' نورزا نمو تساهبنشجنپ زور و یرویناج ١ و هامید ۱٩۱ زور مسیونیم امش یارب

 وتسررپ ونامامهک دیدوبهتشون همانرد هکنیازا ناجاباب .مورب هسردمهب دیاب هبنشهس

 .منیبب ار اهامش رتدوزهچره مراودیماو مدش لاحشوخ یلیخیلیخ نم دنیآیم مه

 رارقو میدرک ویورتنیا اجنوا ریدماب و ميتفرهسردمهب اب - هسرلم هرابرد ها



 19. ۱ .مزیل ونپیهدوخ

 دیاب یسالکهچ نم دننیببهک دننک ناحتما نمزا دوشیمزاب هسردم هک هبنشهس تسا

 هاگشنادهب هسردم نيا ارنمو تسا یبوخ هسردمآمقاو هسردم نیا ناجاباب مورب

 یلیخ یظننیازا ًاعقاو و منک ضوع هسردم هقيقدره هکتسین یجایتحا و دتسرفیم

 ةمانباوج مهنامنپنلمناخ ناجاباب .دشمهاوخقفوم ادخدیماب هللاءاشنا و مدروآ سناش

 میرشت الماک .نمعضوهب عجار ناشیا و درک دهاوخ تسپ .ادرف ای زوسا و هداد ار امش

 پاوج دنتفیگ نوچو 'دنویگب باوجت هسردم نیازا هک دندوبظتنم ناشیا .دناهدیک
 .دنتشون ار امشهمان

 و منکنيرخ اجيب لوپهک منکيم یعسنم ناجاباب - یقسپ ةغاک هرابرد ۲

 اریس و واط مناخهمان هک دوب نیا رطاخهب متشون .همان امش یارب تکاپ رد هک مه هعفدنیا

 .مسپ وئب دیدوب هتفگ هک ییاوهذغاکنامهرد متساوخیم هنرگو متشاذگامش همان لخاد مه

 یاههمان یورپ نمک تسا یرتمک رادقمب یئاوهذغاک نیاو .هدنیآ ةمفد هللاءاشنا

 . مهدیمن دفاک و تکاپ لوپ طقف دوشیم فاههک + و هد ینمی منتابسچیم امش

 اش باتکهک همفدره نوچ دش پاچ امش باتک زاب هک مدش لاحشوخ یلیخ ناجاباب

 مراودیما مهنم .دنربییپهمه امش مېف و شناد و تامولعمهب رتشیب دوشیم پاچ

 ۰ هتشون هکنیازا اباب .دشابدیواج و هدنز امشمسا هشیمهات مریگب ار امشراک هلابندهک

 ایمهکدیدوب امشنیا یلو نونمم یلیخمتسه شتشوهاب و رتکنرز امشزا نمهک كیدوب

 و ماهدش ثگرزب رکفتم و دنمشناد یردپ تسدریز نم نوچ دیدرک كگنرزو شوهاب

 مدشیمن شوهایو گن رزردقنیا تقوچیهنم دوب یرگید مدآ نم ردپ رگا دوب نکمم

 دیدوب هتشون هک مهنیاهب عجارو متادیم امگنویدم ار مدوخ خغوضومنیاهب عجار نمو

 یتسه رهاوخو ردام و ردپزارودناتسلگنارد انت نالا هکنیا وتیرایشوفزا یکیهک

 سمشنیاردنم دیدوبن امشزاب رگا دیاش منادیم امش نویدم ارنیا مهزابهک ميوگیدیاب

 منکیدیاب راکچهک دیدادشژومآ نمبامش یلو مدوبتحاران و مدرکیمهیرگ ًامئاد تبرغ

 هکنیمه دراد ریلات ردقچ اعقاوهک منیبيم و مدرک لمع ومبوم ار امشتاروتسد نمو

 رلؤم یلیخنم یئابشترد ًةعقاو ندرکنیقلت دوخبو دیداددای ار ندرک مزیتونپیه نمب
 مهدیمنماجنا دشابن نمحالصهب یراک یتقواتهک دیشاب نئمطم ارنیاامش ناجاباب .دوب
 گر زب لمه كي ندادماجنا لاحرد نالا وت دیدوبهتشون هک عوضومنیاەب عجار ناجاباب

 دن وشيم فرحنم اشکایلو «دنوریم اپوراهب سپ و یتخد اهدص «یتسهینامںمق. و



 مرتخد یاههمان ۱ ۶۹

 نمنوچ دیئامیفیم تسرد ًامقاوامش دنناوخپ سرد طیحمرییغت تلعب دنتسین رداقو

 نویدمار مدوخیدج خ وضومنیاهب مجارنممهزاب و مدیدار انآ زا رفننیدنچ مدوخ

 .ملابیم مدوخهب و منکیم راختفا یردپ نینچهب ًامقاو و منادیم امش

 شقن و دنتسه ینابرپم وا بوخ مناخ ناشيا ًافقاد - نامرپشق مناخ هرابرد

 .دننامناشیاو متفرگدای ناشیازا اهزیچیلیخنم و دنهدیمماجن !نمیارب ًاعقا وار ردامكي

 .مرادتسود یلیخامقاو ارناشیانمو دنکیستحیصن اسو دنیشنیم بوخ تسودكي

 اومد ناماماب هکمدوبهدینش .مشابهتشاد نتفگ یاربیزیچهگید منکن رکف ناجاباب بوخ

 ار امش یودره ًاعقاونوچ موشيم تحاران ًاعقاو نمنوچ دینکناوعد ادخوروت دیدیک

 هنههب اسمالس .دیشاپ تحاران امشزا كيچيههك دهاوخیمن ملدد مرادتسودیلیخ

 ار امشمسنم .دیسوببنم لوقزا ار یسوواطمناخد وتسرپ و كنارف و نامام دیناسرب
 ۱ .مسوبیم رود هارزا

 ال .دراد تسود یلیخ ارامشهک ناترتخد ۱۳۵۵ر۲ر ٩





 میداد یساسجاو لاحهچ 6۴ زیت ونپیهدوخ» لاحرد ۶۵

 «م زین ونپیه دوخ» لاحرد
 میداد یساسحا و لاحهچ

 رد هک مینادب دياب تسخن «مینک مزیتونپیه ار دوخ هکنیا یارب

 می راد یتالاحهچ یرکفو یناورو یمسچ رظن زا مزیت ونپیه دوخلاح

 «میتسهشوپمیب «میتسه یعیبطباوخرد ندوب مزیت ونپیه لاحرد ینمی
 هدارایب الماک ای میراد یاهدارا تسا كبس «تسا نیگنسامندب

 هک میمهفب و مینادب هک تسنیا «مزیتونپیه دوخ» ساسحاو لاسح زا روظنم ؛متسه
 ؟ تسا شوهیب ایآ ؟ تسا باوحن ایآ «دراد یتالاح هچ مزیتونپیه لاحرد صخش

 ؟تذل ای دربیم جنر مزیتوتپیه لاحرد ایآ ؟تسا ایر لاحرد ایآ

 هدیاف نیا مزیتوتپیه لاحرد یحور و یمسج تالاح نتسناد

 هجیتن رد «میراد شیپ رد هک یهارزا دش میهاوخ هاگآ امهک «دراد ار

 یناورتالاح نآ زورب راظتنا رد مزیت ونپیهدوخ لمع ۴ ورش ماگنه

 زوربو عورش ًاتجیتنو «میتسنادیم البقهک دوب میهاوخ یناسفن و
 هجوتم ًایناث و دوب دهاوخن هرظتنم ریغ ام یارب یناسفن تالاحنآ
 میهاوخ تیوقتار تالاحنآ اثلاثو میاهدش مزیت ونپیه هک. دشمیهاوخ

 .دوش رتقیمع ام مزیت ونپیه هک درک



 وب ۱ . مزیت ونپیهدوخ

 صخش باوخزا هجردرهردو دراد یتوافتم تاجرد مزیت ونپیه
 ؛دیآیمن دوجوب تلاحكي مه دا رفا همه رد هوالمب و دراد یصاختالاح

 .دوشیم رهاظ یصاخ تالاح سک ره رد

 «مزیت ونپیهدوخ» رد صخش تالاح هراب رد یلک روطب نم اجئیا رد
 نم دوخ تايب رجت و ینیع تادهاشم اههتشون نیا «منک یم تبحص

 :دنک یم دییأت اراپنآ مه ثگرزب یاهتسیت ونپیه یاههتشون هک تسا

 :تسین باوخ مزیت ونپیه

 ؛تسین باوخ مزیت ونپیه هک دینادب دياب نیچره زا لبق - الوا

 «یمیدق تسیاهملک و ,تسا یعونصم باوخ یانعمب مزیت ونپیه هملک
 ؛تسا «نهذهداعلاقوف(۱)زک سمت » صاختلاحنیا دیدجو حیحص مسا

 .دنی وگ یم« هب ذج» و«هسلخ» افرعو شیوارد ار ینهذصاختلاحنیا

 _دننادیمنا ریز «دنسرت یم ندشزیت ونپیه زا لبق مدس رتشیب
 ؟ دنتسه باوخ الماک ایآ تشاد دنهاوخ یتلاحهچ مزیتونپیه لاحرد

 ؟دوریم تسد زا .یلکب ناشهدارا ایآ ؟دنتسه یشوپیب لاحرد ایآ

 ردهاوخ نیب زا یلکب ندش مزیت ونپیه زا امش سرت ثحبس نیا هعلاطم اب
۳ ۱ ۱ ۱ 
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 مزیت ونپیه رد یشومارف 2 مر

 ساسحاالماک درادلماک یهاگآ صخش مزیت ونپیه هیلواتاجرد رد

 دن زب تگنز نفلت رگا «دونشیم ار اهادص «تسا رادیب هک دنکیم
 مزیت ونپیه مود و لواهجرد رد «دمېف یم دوش زاب رد رگا ءدونشيم

 | دنکیم روصت «تسا مزیتونپیه هک دممفیمن هدشمزیت ونپیه صخش
 ساسحا طقف ؛تساهدشن مزیت ونپیهالصا دنک یم لایخ و تسا رادیب
 تسدایشن دب «دنک ساسحا تسانکمم «هدشلش شن دب مامت هک «دنکیم

 مزیت ونپیههب رگا «لاح نیمهرد یلو .دنتسه كبس ای نیگنس شیاپو
 یرتشیب ینیگنس ساسحا «تسا نیگنس شتسدهک دوش نیقلت هدش

 هک دوش نیقلت رگاای .دش دهاوخ رهاظ شتسد رد دوخبدوخ روطب

 هک دوشیم هجوتم هدشمزیت ونپیه «دیآیمالابو تسا كبس شتسد
 یریذپ نیقلت « رتالاب تاجرد رد .دیآیم الاب و هدش كبس شتسد

 یداراریغ شتسد مینک یمنیقلت هکیدحأت ,دوشیم تشیب « هتف رباوخ»
 هتفرباوخ «دراده اگنا ,شتسد دناوتنو دنک شخرچ هب ورش هوخب دوخ

 شتسدهک دنیب یمیسلو «تسارادیب دنک یم ساسحا هکنیادوجواپ
 لقاال ابو « دسهدب ناکت ارنآ تسین رداق و هدش مکحم تخس و تفس دالوف دننام

 .دهدب ناکت ار شتسدتسا رداق یتخسب

 :مزیت ونهیهرد یشومارف

 یشومارف راچد هک مینکیم نیقلت هژوسهب رتقیمع تاجردرد

 نکممایو تسا هبنش دنچ زورماهک دنکیم شومارف الثم «دوشیم

 یاچب یرگید مسا ای دنک شومارف ار دوخ مسا هک مینک نیقلت تسا

 هژوس تسا نکمم زاب مه یشومارف هلحرمرد «دیوگپ شدوخ مسا

 هتفه زور هک دشاب هتشاد دایب مزیت ونپیه تلاح زا ندشج راخ زا سپ

 دایب یزیچهک تسه مه نکممو «دوب هدرک شومارفار دوخ مسا ای ار



 ۶۸ نرم مزیت ونپیهدوخ

 و یتخرسک ساسحا هتفرباوخ هب رت قیمع تاجرد رد | دشاب هتشادن

 المع یارپ هدامآ  هدشمزیت ونپیه هلحرمنیارد «دهدیم تسد یسحیبآ

 :دهاوخن ساسحا دتنزپ گم دب راگیسشت ا رگا ای و تسا یحارج/

 EE E .درک

 ا صاخشا دناوتيم مين 5 نیقلت هتفرباوخب رگا ینعپ ینمپ «دوشیم

 یصخشای ینش شمشچندرک زاب اب ای دنیب هب دن رادن دوجو هکیئایشا

 .دنیبن دراد دوجوهک ار

 :هدادن یدرضاب رطخ مزیلونهیه |

 ینعی رکف ندرک زک رمتم و تسا رکف ندرک نک متم مزیت ونپیه ۱

 هراب رد هجوت و تقد رگید ینعمهب اي «ندرک رکف تباثع وضوم كي هب

 «دیتسه درن هتخت ای جن رعش یزاب لاح رد امش یتقو .ع وضوم كي
 دیتسهلوخشم یملیف یاشامتهب تقداب یتقو .تسا زک ستم امش رکف

 رد سپ ,:دیتسه مزیتونپیه یاهجرداتعقاو ردتسا زک رمتم امش رکف
 ررضهن وگچیه و تسا دیفم زاغآ زا هک تسا یتلاح مزیت ونپیه. هجیتن

 زا دننک لرتنک ار دوخ راکفا دنناوتیم هک یناسک «درادن ینایزو

 رکف لرتنک نیرمت و شزرو مزیتونپیهو دنتسه ملاس یناور رلظن
 رظن زا «دننک لرتنک ار دوخ راکفا دنتسین رداق هک یناسک یلو .تسا

 تسین رداق صخش هک فلتخم راکفا موجه «دنتسه رتفیمض یناور
 «دوشیم یتحاران و باذع بجوم دزیرب نوریپاپ دنزب سپ اراہنآ
 تسا نکممهک .دوشیم داجیا ینورد یاهراشف صخش رد هجیتن رد

 یتحاران «سفنیگنت «دردتسد «دردهدعب «دردرس « یبا وخیب . ثعاپ

 تپ .دوش هریغ و بلق



 مزیت ونپیه رد ماهلا 7 ۱ 14

 :مزیق ونهیهدد ماه
 عقر مینک نیقلت هتفرپاوخب رگا مزیت ونپیه قیمع تاجرد رد

 دهاوخدوخ نوردزا یصاخ یاهادصدوشیم ماهملاواب یگدن ز تالکشم

 زا هجرد نیا رد .دنکی دیاب راکچ هک دنهدیم روتسد واب هک دینش
 یگدنسیون و نتفگ رمش رد یدایزرایسب دادعتسا هتفرباوخ زونپیه
 ۱ .درک دهاوخ ادیپ

 ؛تساهدامآیریذپ « مه وت»یا رب هتفرباوخهک لوپمانمس هچرد رد

 حور الثم لاح نیارد «دنیب هب ارناگدرم حور هک هرک نیقلت ناوتیم ۱
 نویحورهک تسایتلاج نیاو .دید دهاوخ ار ثگرزب ردامای كرزب ردپ

 قف تسین :نایمرد يصور هکیلاح رد دننادیم حور راضحارب

 'یفرگش دادعتسا هتفرباوخ رد تلاحنیا رد .تسا روصت و مهوت كي
 تامولمم و شن تو اس دنا ی وک را
 تسین رداق یرادیب تلاح رد هک دیوگب دوخ

 یرعاش ای هدنسیون یتقو : و و ارعش ندشمزیتونپیه دوخ
 .تسا زک رمتم الماک شرکف «نتشون ای نتفگ رمشهب دنک یمع ورش

 ای نتفگ رمشهب ع ورش هک راب ره «تسا مزیتونپیه یاهجرد ات یتفپ
 زا تو ام رد رها نر هک تیک ایی 4 «دنکیم نتشون

 ای و نتشون ماگنههک .دسریم یاهجردب هدنسیونای رعاشنآ اپملاس
 لیلدنیمپمب «دوشیم ماپملا. واهب تالمج «رامشا .تاملک .نتفگ رمش
 سک هکیلاحرد .دیناوخیم رعاش ارم امش» :دیوگیمهتوگ هک تسا

 .«دنک یمهتکید نمب ار رامشا نیاهک تا دزن رد یرگید

 قیمع زونپیهدوخ تلاحب اہلاسزا سپ هدنسیون ای رعاش یتقو

 هک یرگید یایند زا «دنوشیم یداع ریغ شياههتشون و راعشا «دیسر
 هعلاطم ره .دن وشیمماپملاواهب تسایهاگًادوخان یایند نامه اين دنیا



 ۷۰ مزیت ونپیهدوخ

 ناونمب «دنتسینیلومممویداع رامشاو اههتشون نیا دنیب یمیاهدننک

 هب .دوب یفوص و فراع ظفاح تسا لیبق نیازا ظفاخ رامشا لاثم

 یتاملک هلحرم نیا یارب هک دوب هدیسر مزیت ونپیهدوخ قیمع هلحرم

 .دنرب یم راکب احالطصا ار هبذج و هسلخ «قارشا ییظن

 زونپیهای زک سمت هیلوا لحارمردراک ژاغآرد ناگدنسی وت و !ارمش

 زونه لیلد نیمهب و دنتسه زونپیهزا یرتككبسهچرد رد «دنتسه
 قارف یوسب اههدورس و اههتشون تسین هداتفااج و هتخپ ناشرامشا

 رت قیمع هلحسهب یتقو نک رمت و نیرمت الاس زا سپ یلو «دهدیم
 شخب مالا و نیشتآ «نیشنلد ءاههتشون و رامشا «دندیسر زونپیه

 لدرب «دننک یم اا هدننک هملاظم ساسحاو حوراپ «دت وشیم
 .دناهدمآرب لدزا هک اریز دننیشن یم

 هلحمب هکنیارپ ءوالع هدن وش مزیت ونپیهدوخ ای یفوصو فراع

 تسرامم و نیرمت نین نتفگ رمش و نتشون رد دیاپ دسریم قیمع

 دغاک یور دناوت یمن یلو «دنک.یم اا هنرگو «دشاب هتشاد

 میظنت «دنتسه مهرد و هتخیرمېب شزفمرد شناور رد تاماهملادروایب
 . دن وش یمن

 نازاسهمسجم «ناشاقن دننامنادنمرنه ریاس : نادنمرنهو ناشاقن

 رد دوخراک عورش زا سپ زین نانادیقیسوم «ناصاقر «نارگتعنص
 «رورمهب یلو «دنتسه زونییه و نکمت زا یرتفیمض هجردرد زاغآ

 هفرحرد تبسن ہن نامہ و دوشیم رتقیمع اہنآ زونپیه هجرد هتفرهتفر

 .دن وشیم نیفآزاجعا «دوخ

 هتسد# هپ ندش زونپیه رد ضاخشا هک درک شومارف دیابت یلو
 هلحرمب ینعی زونپیه مشش هلحرمب دصرد ۰ دن وشیم هی

 دن وشیمن مزیت ونپیه الصا مه دصرد ۵ ات ۲۰ و «دنسریم قیمع



 یبهذنم ناباوشیب نذش مزیت ونپیه ۱۷

 هکنیارگم دن رادن یاهراچ هتسدنیا دن رادن ندش مزیت ونپیه دادمتسا

 یقوذ یاهراک و رتهرد ریز .دنوش لوفشم دوخ ینیرمت یاهراکب
 و رت عی رس هداملاقوف لوا هتسد یلو درک دنهاوخن یتف رشیپ نادنچ

 زاب مه لوا هتسدنامهرد هتبلا .دن وزیم شیپ ءالعادحات هوالمپ

 .دن ور یمن شیپ هزادن | كيب همه هک د رادد وج و یبصع نامتخاسءانشتسا

 رارق مراپچ و موس و مود تاجرد رد هتسد۵ زا رگید هتسدهس

 هدمکی الثم دن وریمشیپ ینیعسهجرد ات طقف مههدع نیاهک .دن راد

 و شالت هچیه .دن وریم شیپ مزیت ونپیه «موس مود هجردات طقف

 دیاش و دوریمن رتشیپ نآزا اپمنآ زونپیه و هسلخ تلاح دننک نیرمت

 رت قیمع یمک رادقم نیرمت الاس و اپمهام زا سپ هک دشاب نکمم

 زا هدعنیا هجیتنرد .دیسر دنهاوخن قیمع هچ ردنآهب یلو .دنوش

 دنهاوخن ترپمش و یگرزب و یداتسا هلحرمب نا رگتمنص و نادنم ینه

 یصاخ یاهیراکهزیر یاهدنصقرره اریز «ٹسا رنه صقر «دیسر

 و دریگیمهمشچرس یو یهاگآدوخان زا هک «دراد دوجو شتاک رحرد
 «زاسهمسجم «شاقن .درادن وا یهاگآدوخ و وا دوخهب یطابت راچییه

 . یبصع و یزغم نامتخاس .دنتسه روطنیمه زین هدنسیون «رعاش
 و هسلخ داجیا هک .هدش هدیرفآ یصاخراک و دادمتسا یارب اهنآ

 نیا و دهدیم شرورپ غوبن دحو هجرد ات ار دادمتسا نیا زونپیه

 .تسا صاخ تیصخش نامه «تسا «وگا» نامه صاخ دادمتسا

 مزیت ونپیه داجیا ندناوخ زامن : یبهنمنایاوشیپ ندشمزیتونپیه
 هداملاقوف نک رمت زا ترابع مزیت ونپیه هک ماهتفگ راب دنچ .دیامنیم

 زک ستم هطقن كيب ار کف تس | مزال زک رمت شزر و یا رب هجیتن رد .تسا نه

 نیرولب هلولگ یهاگ و تسا هایس هطقن كي یهاگ هطقن كي نیا .دومن
 یکی زیفلئاس و ریاس یهاگو تسا ناخرچ رادطخ«ریاد یهاگو «تسا



 ڪڪ تا سر از ساک تا ساکت تا تاخیر ست سن رج سس

 ۱۷۲ ۱ مزیل ونپیهدوخ

 رهزا شیب هدننک مزیت ونپیه یاممشچ «تسا مشچ رترثوم همهزا و
 تدابع ماگنه میریگ یم هجیتن الاح «دیامنیم زک ت داجیا رگید لماع

 تدابع رکف و نهذ ,تسا ادخ .دنک یم زک رمت داجیا هک یاهطقن زامن

 نیمیمب .دشابیم ادخ هطقن وازک رم نآهک تسا یاهطقن هجوتم هدننک

 وضح ای نهذروضح زامن ماگنه یسک رگا دنیوگیمهک تسا لیلد

 تسارکف رک سمت طقف ادیز ثسین تسرد شزامن دشاب هتشادن بلق

 رکف زک رمت ل رو گی تراش «دیامن یه كيدزن !دخهبار ناسنا هک

 زوتپیهای هپ ذجای هسلخ ا رث آهک «دیآ ی مردیتلاحپ نا وروباصعاو زخم

 زونپیه یارب یرتشیب دادهتساهک ناگدنتک تدابع زاهدعنآ . هدنیوگیم

 رادیپ هکیلاحرد «دننیب یمباوخ دوجس و عوک ر لاغر من راد نتنش

 ای ءایشا ای ,صاخشا «غاب ؛دوجس ماگنه و یرادیب لاحرد ,دنتسه
 .دننیب یم ار یبه ذم نایاوشیپ

 مششهلحرمهب ار مالسا ربمغیپ صاخ یئانثتساو یقافتا طیحم

 ناتسپ رع شوماخ و تکاس یاهارعص رد اپلامم .دیناسر مزیت ونپیه

 ندیشی دنا «ندیشیدنا اهیّلادعیب هب .نتفرورفرکفی .و نتسشن اپنت
 بهاوم. و اهتمعن همه زاو دن رادزیچ همه یهورگ هکمرد هکنیاهب

 ردپ نتشادن «دنتسه ناکمو اجیبو هتسرگیه ورگ یلو دن رادروخرب
 رد هک دندوب یئاههدقع امنيا .زیچ همهزا تیمورحم ردام نتشادن

 سمغیپ یتقو «دندوبهدروخ هرگ مهرد (ص)همحم هاگآدوخان رومش

 هاگآدوخان یایند زا تاماپملا «دسریم مزیت ونپیه مشش هلحرمب مالسا

 . دنوشیم زاغآ وا

 رگا «دسریممزیت ونپیه مششهلحرمهب هتفربا وخ یتقو مین زادیم

 هتفرباوخ .دوشیم ماملاوتب وت یابیراتفگ مفرهک میئوگب واهب
 راکچ دهدیم زوتسد واهب هک "دینش دهاوخ یئادسص دوخ نورد زا



 < وو و تا و ها رج

 مزیت ونپیه دوخو یبهذم مسارم ۱ ۷

 .دنکی دیاب
 ادخیوسب دنادیم یاهچیرد ار یهاگآدوخان .رلدآدیورف درگاش

 اریز .ذرادن لوبق ار هدیقع نیا دیورف دوخ یلو ,ایئدنآ یوسب و
 . مینادپ ادخهب طوب رم ار ین ورد تاماہلا هک «میرادن یلیلد دی وگ یم

 : مزیتونپیهدوخ و یبهذم مسارم

 دوخ نیرمت یلمی «دندرک یم تدابع اپلاس ییهذم نایاوشیپ

 «دنسرپ زونپیه لخارم زا یاهلحرمب دنناوتب ات .دندرک یم زونپیه

 دنچ اي كيرد دنناوت یم یاهدع « مزیت ونپیه رارسا فشک اب الاح یلو

 روصش زاو .دنسرب زونپیهدوخ قیمه اي طسوتم هلحسهب هسلج

 ییامنهارودنک مایا دنلب یادصاپ ۳ هک دنها وخب دوخ هاگآدوخان

 . دیامن

 ۱ دن | هد نک فشک رتدوز ناریا شیوارد و افرع ار نوناق نیا

 رضاحلاحرد و دوشیم ع ورش یرجه مود نرق زا ناریا نافرع خیرات
 یاهلحرمب تعاسكي ات مین هلصاف رد قح رکذ و رس شخ رچاب نایف وص

 . .دنسریم مزیتونپیه لحارم زا

 مزیت ونپیه دوخ یارب یرگیذ یاپمهار اپیئاپ ورا و اپمیئاکیرمآ

 نیرتپمب نم رظنب هک ءاگوی مانب دن راد یرگید شور اپمیدنه دن !هتفای

 یامل ومرف و دعاوق «یمالسا ناگدننک تدابع زا یخرب .تسا شور
 دوخ یاهملومرفو دعاوقاب یمک اپنآ رگا دنناديمن ار مزیتونپیه دوخ

 یبهذم مسارم ماجنا اي زامن و تدابع ماگته .دن وش انشآ زونپیه

 زا دنناوتیم هظحل نآرد و دنیآيمرد زونپیهدوخ تلاحب دوز یلیخ

 هتشادشمارآ هشیمه هک دنهاوخب «دنهاوخب نیچره دوخ نطاب رومش

 طقف اریز «رخآ یلا ...دنشاب هتشاد رکفزک رمت «دنشاب ملاس هننشاب



 Ww |. ي "زيت و نپیهدوخ

 هاگآدوخان روعشهک تسا زونپیه باوخ.مشش ات مراہہچ لحارم طقف و

 «دوخ» هلصاف ءدریگیم رارق سرتسد رد ادخ ناتسرپادخ ترابعب اپ

 «دوخ» یاههتساوخ یهاگآدوخانو دوشیم كيدزن «یهاگآدوخان» اب

 دیهاوخدای امش مزیت ونپیهدوخنف ثحبس رد «دنک یم لمع و دونشیم ار

 ` دیدوب لوا هتسد وزج گا و دینک مزیتونپیه ار دوخ روطچ هک تفرگ

 دیهاوخ هب رجت المع و تفر دیهاوخورف زونپیه زا یاهلحمب یدوزب

 .دی راد یتلاحهچ و تسیچ هک درک

 هطقن هب ات دوشیم مرگ هجردهب هجرد میهد ترارح ار بآ رگا
 نر صخش «تسا روطنیمه مه مزیتونپیه .دسرب ششوچ

 ششوج هلحرمب ات دوشیم رت قیمع شزونپیه «هقیقدب هقیقد «هدن وش
 . دسرب «یدرگباوخ رد» ینمی

 مزیت ونپیهباوخ تاجرد ««مزیت ونپیهدوخ»باتک رد زن ورآیراه
 «ورباوخ» هلحرم ره رد و « تسا هدرک میسقت هلحرم ششهب ار

 «مزیت ونپیه دوخ» باتک زا ًانیع تلاحشش نیا «دراد یصاخ تالاح

 .دوشیم لقن زنورآ یراه

 : زنورآیراه هیرظن قبط مزیتونپیه باوخ تالاح و لحارم

 «میاصن یم مزیت ونپیه (كوباک) نم یتقو ار صاخشا.زا یرایسب
 تلاحزا جورخزا سپ اهیضعب «دنشابهدش مزیت ونپیه هک دن راد كش

 هابتشاتلع «مدوبن باوخ نم «مدوب رادیب نم» : دنیوگ یم مزیت ونپیه
 .تسا «باوخ» مزیت ونپیه دننک یم روصت الواهک تسنیا «اهورباوخ»

 مزیت ونپیه .تسین تروصنآ هب یمیبط باوخ مزیت ونپیه هکیلاحرد
 « تسا مزیت ونپیه قیمع یلیخ تالاخ رد تسین مه یشوپیب تلاح

 تسانکمم ورباوخب و ءدوشیم نایامن مزیتونپیه یمقاو شزراهک



 زنودآ یراههب رظن قبطزیت ونپیهباوخ تالاحو لحارم ۷۵

 هنافساتمهک ,دشاب هتشادن دایب یزیچ یرادیب زا سپ هک دوش نیقلت
 قیمه تلاحهب ندیسر سئاش رفت ۲۵ ات ۲۰ رفندص یهزا طقف

 ۱ ..دن راد ار مزیت ونپیه |

 هلیسوب ای و دیئامن مزیتونپیهار دوخ هک دیراد میمصت امش رگا

 لحارم زا تقد اب هک تسا مزال ‹ دیوش مزیت ونپیه یرگید صخش
 زونییه لاحرد رگاهک دینکن روصت و «دیشای هتشاد یهاگآ مزیت ونپیه

 لاسرد یهاگآ نتشاد دیاهدشن. مزیتونپیه دیشاب هتشاد یماگآ

 .تسین ندوبن مزیت ونپیه رب لیلد مزیت ونپیه

 هس رد» : دیوگیم دوخ «مزیتونپیهدوخ» باتک رد زن ورآیراه
 زا ودنکیم كرد ار طیحم ءدراد دوج وز ونه یهاگآ هژوسرد لوا هلح رم

 تلاح زا ندشجراخ زا سپ «تسا عالطااب دهدیم ماجنا هکیلامعا
 «.دراد دایب ار زیچهمه زونپیه

 .دونشیم دننب ثگن ز نفلت رگا هلحرمهس نیارد هدن وشباوخ ۱

 ۱ .دینش دهاوخ ار رد ندشزابیادص دوش زاب رد رگا

 هلحرم ات دیوش مزیتونپیه امش رگا ,دیئامرفیم هظحالم سپ!
 و ءاضعا رد ندوب رادیبنیعرد یلو «دیتسه رادیب مزیتونپیه موس
 .دشاب یمامشندوب مزیت ونپیه رب لیلدهک دوشیمداجیا یتالاحامشراکفا | ۱

 موسهلحیم ات «ورباوخ» گا هک درک دیهاوخ لاوئس الاح امش

 مزیتونپیه ورباوخ هک ميمپشباجک زاسپ «تسارادیب زونه نیت ونپیه

 :دهد یم«زت ورآیراه روسفورپ» ارامش لا وئس نیا باوج «تسا هدش
 هک دشاسبن رداق تسا نکمم هژوس .: مود و لوا هلحرمود ید .

EEE:و دنک دنلپ ار شیوزاب دناوتیمن نینچمه .دنک زاب ار  
 '.دزادنیب نیئاپارنآ دناوتیمن دشاب هدروآ الاب ار شتسد رگا

 تیلاعف دراد دوخ تالضع یور یفیمض لرتنک : ېوس هلحرم رم |



 ۷۶ 5 مزیت ونپیهدوخ

 ۱ ! واهب رگا ,دنک ظفلت .دناوت یمن هک یوحنب ؛دوشیم فق رتم تالضع

 ا دعب و دوش هدناوخ ددع دنچ رگا .دش دهاوختنکل راچد دوش نیقلت

 أ دعب و دنک رازکت ار دادعا نیاهک دوش نیقلت حیحص رولعب هژ وسهب

 ار دادعا یلو «دوب ا دادعانآ ظفلت هب رداق دنک شومارف

 ۱ .درک دهاوخن شومارف

 رایسب «یکیت ونپیهدمآیپ»_یاهلمعلا سکع : مود و لوا هلحرم رد
 تسا هدوب مزیت ونپیه ایآ هک درادیاش هژوس هوالمب و تسا فیمض

 ۱ ؟ریخ ای

 یدودح ات ناوتیم مزیت ونپیه موس هلحسرد : : موس هلحرم رد:

 دنک یمندرد ساسحایلو دممقیمار نزوس . راشف «درک , يتخررک نیقلت

 مه یئ زج تامهوت «دهدیم تسد هژوسهب یشومآرف مهیمک رادقم و
 طقف تسأ فیمض « یکیت ونپیه دمآیپ» دهدیمتسد .هتسب نامشچ اب ۱

 یتقومو صقان 7 « دهد ماجنا تسا نکمم ار هداس یا راک

 .دوش داجیا تسا نکمم

 ۳ دادعا هژوس «تسا لماک یشومارف هلحرم : 7 هلحرم

 !دننکیم نیقلت واهب هک ار رگید زیچره و دوخ مسا «دنک یم شومارف

 |یتخرک :دروایب رطاخب یزیچ تسین رداق تعاسدنچات یرادیب زا سپ

 ؛ مینک ورف هژوس تسدرب ینزوس رگا دوشیم هاجی هژوس رد لماک

 دهپمفب و دشاب هجوتم تسا نکمم یلو درک دهاوخن دزد ساسحا

 ناوتیم ندشرادیپ رطخ نود درک دهاوخت درذ ساسحا یلو

 درک مهوت داجیا ناوت نم هژوس رد درک زاب ار هژوس یاممشچ
 _ یانامز عیاقو . تسا روم هژوس .رد «یکیتونپیه دمآیپ» تاتیقلت ۰

 یتاروتسدای مئالع كمك اب .دروایب داب دنآوتیم هژوم آر هتشذگ

 هاسجیا یسکیتونپیه دنآیپ قیرسط زا یکيتونپیم تلاح ناوت یم



 زنودآ ی داه هی رظن قبط مزینونپیه باوخ تالاحف لحارم ۷ . 

 باوخ زا تقو رم" هک درک نیقلت ناوت یم «ورباوخ» هب الثم «درک

 باوخب وت مدزمشچهبار مکنیعای مدزنکشب نم تقورهو یدش رادیب
 «یطرش ای یکیت ونپیه دمآ یپ» مئالعاب .نآ ریاظن و تفر یهاوخ

 [دیامت مزیت ونپیه ار دوخ دهاوخب تقوره دنا وتیم ورباوخ

 مزینونپیهدوخ یارب هژوس
 دوشیم هدامآ یطرش

 اپ اب و دوش یم عورش «یدرکباوخ» رد مچنپ هلحم| : ` مجنپ هلحرم

 هت هتف رباوخ هکیوحنب دک داجیا لساک , یشوپميب ناوتيم نیقلت

 لماک مش وفا رف هدروان نایب ار هعقاو نایرج هنو دنک درد ساسحإ

 «یرادیب زا دعب هچو مزیت ونپیه لاخیودهچ درن دام ار رس رد ناوت یم .

 هتف رب | وخر دنا وت یم م یفنم « مه وت» مه و تبثم«مهوت» : مه مجنپ هلح مرد

 TTT داجیا
 «لوپماتمس» هلحرم دراو هتف ربا وخ هلحم نیا رد : مشش هلحرم

 ۳ دیآیم دوجوب لماک یفنم «نویسآنیسولآه» ای مهوت «دوش یم _ قيمع_

 دوجوهک ار یئایشاهن و دونشیم ار اهادصهن هژوس هک ینعمنی دب :

 ۳" .. دنیب یم دراد

 دنچ رد دیئامرفیم هظحالم هکیروطبار مشش هلحرم زن ورآیراه
 تلاح هرابرد رتشیب ۳ الاحو .هدرک هصالخ رطس

 ۱ . منک یم تبحص مزیتونپیه قیمع
 «یدرگیاوخرد» هلحرم یسراف همجرتهب ای لوپمانمس هلحرم رد



 ۱۷۸ : مزیت ونپیهدوخ

 هوش نیقلت هتفرباوخهب رگاهک دوشیم دایز یاءزادناب یری ذپ نیقلت

 و تبلقای ناموس ی وصف

 رک رپ رثا

 ا هدعم مخز هک درک نیقلت ناوتيم هک تسا هلحرم ۵ نیا رد |

 اداس دوخ زا هلحرمنیاب_ناریا ی شیوارد یتقو اریز «دوش بوخ

 للدوف 3 دننک یم ورف دوخ ندب هپ ار هدن رب ءایشاو وقاچ «د «دنس ر یم

 ر ی کا -درپ دپ ېم  میتلا مه
 ل ٠

 مزیت ونپیه یفرعم هراب رد ناناوجخاک رد یتقو نم : كشجنگ ندید

 هس.نم تقورههک «متفگ ناگتفرباوخزا یکیهب «مدرک یم ینارنخس

 هناش یور رد هک ینیبیم و ینک یمزاب ار تیاپممشچ مد رمش هرامش

 ار كشجنگ هتسهآ و تسار تسداب .تسا هتسشن كشجنگ كي تپچ

 سم هارد ےک ےہ اعر ناسا نم راو یا وکو هو ویک
 لاوئس یی رپ با رک زا نده رادیپ لر مچ ةاد.ماجتا ًاقیقد اڑ راک



 زنددآیداه هی رظن قبط مزیت ونپیه باوخ تالاح و لحارم ۹

 ار كشجنگ ارچ سپ متفگ .مدید ار كشجنگ یلب داد باوج مدرک

 . منک ریسا ار ناگ دز رپ مرادن تسود نم تفگ یدرک اهر

 يگاوت الاحمتفگ ناگدن وشمزیت ونییه زا رگیدیکی هب : ریش ندید

 ندرک زاب زا سپ هتفرباوخ دید یهاوخ یریش ینک زاب ار تیاپسمشچ
 ادب رب شکل دیک ههژادصسو تفس ق ست «ییق 3ز داسو نقیاسجت

 مکحمو تشاذگ ارفپ اپ تعرسب و دیزرلیم تدشپ نشیاپ و تسد

 | روفنم دنداتفا نیمزهب نس یوررپ ودره و دروخ شرستشپ رفن هب

 .باوخب تحار و قیمع «سردن «تفر ریش مدرک نیقلت

 دناهدش مزیت ونپیه رفت تشه

 نس یور رد مهاب ار رفن۸ نم : تاناویح لکشهب نایچاشامت ندید

 «دن دیسر مزیت ونییه قیمع هلحرمب یتقو مدرک مزیت ونییه ینا رنخس

 دیه وخ زاب ار ناشی ا ممشچ اھ مدرمش ۳ ددع ای شب تقو ره متفگ



 ۸۰ ۱ ۱ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 اہنآ یاهیس یلو مدآ اہنآ هنت هک دید دیهاوخار نایچاشامت و «درک

 « نیش سم ءرہب رس «غ الا رس تسا ناروناج ریاس رس و ناگدن رپ رس

 ناروناجلیبق نیا ندید ضحمب امشو هفارزرس «یهابرس «دنفس وگرس

 ار دوخ یاپمشچ ناگدن وشمزیتونپیه داتفا دیهاوخ هدنخب ادیدش

 ,دندیدنخیم هاقهاق دندادیم ناشن تشگنااب هکیلاحرد «دندرک زاب

 هراشااب) نیارس تفگیم یکی دیدنخیم ارچ مدرک یم لاوئس یتقو

 مزیت ونییههدنخزاو تسا تگ رگ یرگید «تسا رامرس لثم (تشگنا

 . دن دی دنخ یم مه نایچاشامت ناگدنوش

 نیم: هدن ب 2 ريت نه بل وپمانمسلاحرد یگا : لګنج و ایرد ندید

 نیا .دیددهآوخ هوک و لگنج و ایرد شتشچ ندرگ ز ابا سپ هک دوش

E 

 ورک دهاوخن ی دهاوخن لا تانیقلت نیا

 ̀ صغشنالفاي 6ر یا تک ررب دپ حور تون راک « دوش

 0 اه ردام زا یضعب اش + دا وخب روطنیمه « دید دهآوخآر "

 ها نمب ناشناگ دشهتشک و ناگ دشتوف حور ندید یارب ًاهردپ

 هک دهد ناشن .شیامزآ رگا و ملک یم شیامزآ ار اہتآ نمو «دننک یم

 مزیت ونپیه مششهلحرمهب دعب هسلج دنچ ای مود اي لوا هسلج نامه رد

 7 ناشناگدرمح ورومنکیم مزیت ونپیها راپمنآ دیس ر دنهاوخ

 .دننک یم تبحص و

 هچ مدیسرپ یمناخرتخد زا نس یور رد اهینارنخس زا یکی رد
 ؟تساجک تردا رپ متفگ منیبیار مردا رپ مهاوخیمتفگ ؟دهاوخیم تلد

 مرامشیم هرامشهس نم الاح متفگ تسا هدرم و هدرک فداصت تفگ ۰

 'رودب ار شیاہتسد ردارب ندید ضحمب «دید یهاوخ ار تردارب .
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 دنلبیادصاب نتسیرگ هب درک ع ورشو درک هقلح اضف رد ردارب ندرگ

 شکا مناخ نیا هدننک رثاتم و دیدش هیرگ زادرک یم هیرگ یاهیاه
 .دش كشا زا رپ ناشیاپمشچ و دن دش رثاتم نایچاشامت

 حورراضحا ناوتب ار لمع نیا منکیمن روصت نم : حور راضحا

 راضحا هراب رد .ندیدباوخهیبش تسا یروصت لمع نیا اریز «دیمان

 «ماهدیسرن یملع یمطقهجیتن هب یلو ماهدرک یدایز تاشیامزآنم حور
 مزیت ونپیه لاحرد ار ناګدرم ندید لومعم حالطص اب انب لاح رهمب

 8 ا . .میمانیم حور راضحا

 مدوب ینادن ز نیوانادن زرد نم يتق و : نیوا نادنز زد حور راضحا

 دوخراک لحم و رتفدب ارم «نادنز نیرومام و نارادساپ ءاپبش شکا

 حور نارادیناپ ندرک مزیت ونپیه اب هک دنتساوخیم نمزا و دندرب یم
 " دناهدش دیش قارع و ناریا تکنجرد هک ار دوخ ناردارب و اقفر

 , دننیب هب

 دوخ هک مدوب ینادنز نیوا نادنز رد هام تفه دودح رد نم

 «دراد یبلاج و زیگنازاجعا رایسب تارطاخ هناگادج و لصفم رولعب

 ؛دش دهاوخ رشتنم«نادن ز تارطاخ»ناونعتحت هدنیآ رد هلاءاشناهک
 نایک همانزور رد هک نادنز تارطاخ زا یکی رکذهب طقف اجنیارد
 انتکا تسا هدش جرد ۱۳۵۹ هامنمہب ۱۶ هبنشهس ۱۱۲۰۷ هرامش

 نک وز

 درک باوخ ار نارادساپ زا یکی میتم

 یاهادیدناک زا یکی «كوباک»هب فورعم یسوواط نابعش - یرپش سیورس

 نایاپ شاهمکاحم کرم یمالسا بالتنا هاگداد مراپچ هبعشرد هک یروپسمجتسایر

 تساوخردسب هبنشکیزور ربظزادعب «دربیمرسب یار رودص راظتناردو هتفریذپ



 A مزیت ونپیهدوخ

 مزیت ونپیهارنی وا نادنز خار اتساپ زا یکی هاگداد یاضما روضح رد دیارچ ناراگنسبخ

 ۱ ".داد یتاحیضوت هنیمز نیارد و درک

 سناسیلقوف ۱۳۱۲ دلوتم نیوزق لها نابمش دنزرف «یسوواط بجر نابعش»

 "زا یکی یروپسجسیئر باختنا ماگنه هک شترا هتسشنزاب كگنهس «یئازج قوقح
 یذاخا و مزیتونپیه زا هدافتسا ءوس ماینتاهبو هدش یروپمج تسایر یاهادیدناک

 بالقناءاگداد مرابچ هبعشهب ینوناق لحارم یط زا سپ هدنورپ دش ینادنز و ریگتسد
 و تایعافد غامتسا و یسرداد هسلجهس زا سپ هاگداد و دش عاجرا نکم ییالسا

 . یئاہن یار رودص یارب و داد نایاپ دوخ راکهب هتشذگ هبنشکپ زور مبمتم تارابظا

 ۱ عج .دش روش هراو

 ناراگن بخ «دوبهدنارنخس مزیتونپیهشضه زامادم هاگدادتاسلج .رد مهتم نوچ

 شرنه «یسوراط نابعش» هسلج كيردات دنتساوخ هاگداد یاضعا زا هاگدادرد یضاح

 هبنشکی زور ییظزادعب «هاگداد نالوئسم دیئاتاب هطبار نیارد .دراذگب شیامنهب ار

 هاگداد یاضعا روضحردو دمآ هاگدادهپ «كوباک» دوب هدش روش دراو وا هاگداد هک

 «دیمح»مانی نادن ز نارادساپ زا یکی نیوا نادنز ناتکراک زا نتدنچ و ناراگنبخ و

 درومرد یتاحیضوت هاگدادرد رضاح یاضماهب «كوباک» ادتبا رد .درک مزیتونپیه ار

 ناوتیمو دنتسه ندشمزیتونپیه لباق مدرب دصرد ۰ :تفگ و داد مزیتونپیه مله

 , مزیت ونهیه :تفگیو .درک نابرد مزیت ونپیهاب ار جالعال نارامیب زا دصرد۲۰ دودح

 ندرگلرتنک شقن هدنهناشن هجردره نتفرالاپهک دراد هجرد ٩ «یسیطانفبباوخ» ای

 قمع هدنهدناشن تاجرد نیا .تسا هدننک مزپت ونپیهدرف رایتخارد هدش مزیت ونپیه درف

 توافتم ندشمزیتونپیه یارب صاخشا تردق تفگ یو «تسه زین یسیطانقم باوخ

 زا یکی لاوئس خساپ رد كویاک .دراد هدننک مزیت ونپیه درف تردقهب یگتسب نياو تسا

 دندرک لاوئس ناریارد هتشر نیارد یو تردقو شقن درومرد یوزا هک ناراگن یبخ

 شیب حیضوت یادازاسپ یو .مراد ناریارد ار هتشر نیارد ماقم نیرتالاب نم :تفگ

 ندرگباوخ مرگرسو دروآولج ار «دیمح» مانی بلطواد نارادساپ زا یکی دروم نیارد

 ' رکف زیچچیمهب ودنک لش ار شیاپمتسد ات تساوخ رادساپ زا «كوباک» .دش یو

 یاهدیباوخن تساز ورهسوت :تفگ و دشهریخ واهب و درک تبحص وااب یمک سپس .دنکن

 باطخ تکرح دنچ ماجنا زا سپ و یوریم ورف یقیمع باوخب زوسا لیلد نیمیمب و
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 یصاخ یاههمانرب تسا رداق نونکا و هتفر باوخب روبزم رادساپ :تفگ نیرضاحهب

 نوبسنکا : تفگ هتفر باوض رادساپ هب هک دوس نیا همان رب نیل وا .دنک اجا ار

 باوخ دادساپ نکكاپ ار تدوخ تروصورس یاهدرک قرعوت و تسامرگ رایسب اوه

 همان رب نیازادعب .دش شتروصورس یاہقرع ندرکكشخو شدوخندزداب لوغشم هتفر

 تسا درس رایسب اوه و یتسه ناتسهوک رد نونکا :تفگ هدشدای رادساپهب «كوباك»

 یارب ار شیاپمتسد و یکتا تب اینا رادساپ .تساهدش تدرس وت و

 دوشیمن 7 دارن ۱ داکفا " با ۳ هر ضوع ۳۷ راکفا

 ناوتیم نیقلت یور زا ار هداس لئاسمزا یرایسب اما درکضوع هسلج دنچای كيرد
 ناونعب وا .دومن نیقلت ار هنیمز نامهرد یتاکرح اہنآهب هکیروطب دنالوبق دارفاهب

 االثهک مّیهاوخیابنآ همهزا و :میربب یف یعونصم باوغب ار یشندنچ گا :تفُک لاثم
 دن ادیمهانگ ار ا ا یف هاگچیه هک ابنآزایکی تسا نکمم دنبمقنب ۰

 هدیبصقرن ۳۹ و نیدنچ درفنیا اریز دنک زامن ندناوخهب عورش صقر یاجب

 یتسه غاب كيرد یت تفگ هدشباوخ رادساپهب سپس یو .دنادیم هانگ ار ندیصقرو



 ,AF زی ونپیهدوخ

 رادساپ روخب و نیچب یراد تسودهک یاهویمیه دراد دوجو غاب نیارد اههویم عاونا و

 «كوباک» دوب تخرد زا هویم ندیچ لوغشم هک درک یتاکرحهب ع ورش هدش مزیت ونپیه

 یبالگ یلحم مان) «ینوجنگ» :دادخساپ :رادساپ ؟یروخیم یاهویمهچ درک لاوئس دا زا
 ؟یورب اجک یرادتسود :دیسرپ وا زا «كوپاک» دعب (اهیزنطن ای ینابفصا هجیللرد

 " دنپ .رد نونکا : تفگ «هاوپاگ» .مورب ادب لخاد مراد تسود : داد خساپ دادساپ
 :یتکیم رادیب بش۱۲ تعاس ارم ارچ :داد خساپ رادساپ ؟تسا یبخهچ اجنآ «یتسه

 و ناتسود زا یسکهچ نونکا :تفگ رادساپهب «كوباک» دعب .مباوخب راذگب ورب

 دمحامراد تسود :داد خساپ ۳۹3 ؟ینیبب یهاوخیم تسا هدرک توفهک ار تنایانشآ

 منای نپنشمه زا یکیدمحا :داد باوج تا ؟تسیک دمحا دش لاوسوا زا «منیبب ار

 .تسا وت شیپ دمحآ نونگا :تفگراهب «هاوپاک» دمب :.تسا هدش دیپش هپیچردهگ هدوب

 اب و دش دمحااب تبحص لوخشم دوب هتفرگ ار شیولگ ضنی هکیلاح رد روب ټم رادساپ

 تفگیم مادم نآنمضو درک هیرگهبعورش تدشب هلصافالپ دعب و: درک یا وا

 عقومنیارد مهدب هچ اروتهچب ونز باوج نم یتشاذگ انت ارم و یتفر ارچ ناجدمحا

 ' تسود اب وا زاین و زار و رادساپ هیرگزا و دندوبهدش تحازان تدشب نیرضاح شکا

 درک یم یعس هکیلاحرد هیرگ یتدم "زا دعب وا .ذن دیسریم ظنب تحاران شاهدش دیپش

 یورب یهاوخیم یگا یورب مراذگیمن ادخب تفگیم دورب ششیپ زا دمحا دراذگن

 نونکا :تفگ رادساپهب "رابنیدنچ «كوباک» ماگنه نیارد .یببتدوخ هارمه مهارم

 : زادمب رادساپو نزبدنخبل یشابلاحشوخ وا ندید زا دیاب وت دوریم وتدزن زا دمحا

 فک یود هدش مزیت ونپیه

 و هتفد باوخب هاگذاد قاطا

 یناشیب یود تسد كوباک
 .دنک ی م نیقلت و هتشاذگ وا
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 «هاگ داد سیئد سکع نیادد

 هدی دنآداگن ربخ نایچاشامن

 تش هب دیمح < دنوشیم
 قیمعهاگ داد قاطا فک ی ور

 .تسا هدش مزیت و نپیه

\ 

۰ 

 لاس دصناپهب وت :درک لاوئس وازا «كوباک» سپس .درکندیدنخهب ع ورش یاهظحل

 لوفشمهک تفرگ دوخب ار یدرف تلاح روب زم رادساپ :ینیبیمهچوت یدرگیمرب لبق

 هلصافالبكوب اکو ؟یتفر اجکسپ تفگ و هاتسیا رابکی نتفرهارنمض .تسایغالا ندنار
 لاحردوت و هتشگزاب هناخب رید ترسپ یتسه یاهلاس۷۰ درمریپ نونکا وت : تفگ

  لگیدو قرب: تفگو درک شرسپهب ور روبزم رادساپ سپس .یتسهوااب ندرکاوعد

 «كوباک» نیا زا سپ .یاهتشاذگن یقاب وربآ نمیارب و یتسیننمرسپوت این هناغب

 یادص .نآ یپردو .ینک یم هی رگ یرادو یتسه یاهلاسکی هچب نونکاوت :تفگ رادساپهب

 وت :تفگ رادساپهب «كوباک» همانرب نیازادعب .دش هچب ثگن وگن و هیبش رادساپ

 " سورخیادص و درک ار راکنیمهمهرادساپ و بوکب مسبار تیابلاب یتسه سورخ نونکا
 .رارکت رابدنچ ار شتاملک و یتسه هبرگ نونکاوت :تفگ كوباک سپس .درک دیلقت ار

 و درک دیلقت ار اههبرگ یادصو تفرگ شدوغب هبرگ تلاح رادساپ نآ لابندب .درک
 فور ,یاهبگ دتنام رادساپ ناپگان نآ لابندب و دومننتف رءهارهب ع ورش اپ وتسدراپمچ

 ۱ ۱ ۰ .تفر ورف یقیمع باوخب و دیشکزارد نیمز

 ` تساوخ رادساپ زا هظحلدنچ زا سپ و هدشهتسخ صخش نیا تفگ «كوباک»

 «كوباک» همین وتعاسکی همانربنیا نایاپرد .دش دنلب هلصافالب زینوا و دزیخربات

 ار مکنیم نم. یو یرادیب زادعبیلو منکیم رادیبباوخ زا ارت نم تفگ رادساپب
 نامشچیورندرکتوفاب دعبو یروخیمبآ یوریمودوشیم تاهنشت وت مدز ممشچ هب

 هپ دوب هدرکبجعت قاتا طیحمزا هکیلاحردو دش رادیب باوخزا یو رادساپ هتسب
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 لابندب هلصافالب هک دز شنامشچهب ار شاكنيه كوباک عقومنیارد تسشن شیاجرس
 یردق تشاد رارق زیب یورهک یبآفرظزاو تفر قاتا لخاد زیم فرطب رادساپ نآ

 دن دشعمج رادساپو «كوپاک» فارطا ناراگن ربخ بیجمهمان رب نیازادعب . دیشون بآ -

 هچ و هدید ییاهزیچهچهک لاوئسنیاهب خساپرد دادساپ .دندرک لاوئسهب عرش و
 . هقیقد0 یلا؟دودح اههماننب مامت :تفگ تساهدیشک ازاردب شیارب همانرب نیا هزادنا

 تساهدش در شتامشچ یولج زا امنهس ملیف دننام اههنحص مامتو دیشکنلوط یتشیپ

 یگرزب یارحصرد اروا :تفگواو ؟تسا هدید یتروص هچهبار دمحا دش لاوئسوا زا

 شالتهچیه تشادنتب دیفساپ!رس سابل و دوب لاحشوخ یلیخ میدوب وا و نم طقف .مدید

 زا .دش وحم منامشچ یولجزا وا هظحل دنچ زا دعب مدشن قفوم مریگباروا هک مدرک

 یسورخ تروصب ار دوخ نم تفگ وا ؟یدیدهچ یدشس ورخ یتقو دش لاوئس رادساپ

 "امن تسدزاهک مهاوخیمنم و دننکیم هلمحنم فرطب اپسورخ رگیدهک مدید ءایس

 ندید زا هکیلاحرد یو .دش وحم منامشچیولج زا هتحص دعب یتاظحل یلو منک رارف

 رابکی هک درکیم شهاوخ كوباکزا دوبهدش لاحشوخ تدشب دوخ دیپمشتسود دمحا

 كوباک «مهدب ناموتدصناپ مرضاح «منیبپاردمحاات نک باوخ ارم ادخب ارت رگید

 یناوتببیت رتنیاب و منک باوخ اروت رگیدرابکیات ایب دنبهب یتساوخ تفوره تفگ واهب

 تفگ و داد دوخ مادقانیا درومرد یرگید تاحیضوت نایاپرد «كوباک» ینیبب ار دمحا

 ناوتیم نمراکزا «متسه یاهفرح یاهروزیتونپیه یللملانیب ناسزاس وضه نم
 دص رددصنیمسضت و مهدب كرت یبوخب ار دایتعا مناوتیم الثم .درک یدایز یاههدافتسا

 .مهدیم راکتیا یارپ زین

 هک دوپ نیانم مېم تاشیامزآ زا یکی : حور هرابرد نم تاشیامزآ

 راضحا!رمردپح ورو مدرک مزیتونپیه ار فلتخم دارفا زا رفن راپمچ

 ره «دراد یاهفایق و لکشهچ حور نیا مدیسرپ انآ زا یتقو مدومن
 . شدق تفگ یکی تسا دنلبدق تفگ یکی «دنداد یفلتخم باوج مادک
 ب تسا دیفس تفگ یمراہچ و تسا هزبس تفگ یرگید «تسا هاتوک

 ره .یتسیاب یم تشادیم تحص حور راضحا عوضوم رگا هکیلاحرد

 .تسا هات وک دق ای دنلیدق الثم دنتفگیم رفن راپچ
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AYحود هرابرد نم تاقیامذآ ۱ . 
 ل و روس

 ار یحور ناگدن وشمزیتونپیه زا یکی طسوت : رعید .شیامزآ

 ؛تسا رضاح اجنیارد صخشنالف حور رگا متفگ واهب مدرک راضحا

 اههدرپ ای «دهدب تک رح تسا نازیوآ فقسزاهک ار یپمال « دین وگب

 تک رح تسا زیم یور رد هک ار یئایشا زا یکی اي «دهدب تک رح ار
 نیا زا مادکچیه اریز «دوب یفنم تاشیامزآ نیا همه هجیتن «دهدب

 و «دروخ ناکتهدرپ هن وک تکارح فقس پمالەن دشن ماجنا اه راک

 ,دندرک تک رح زیم یور مایشاهن
 زرط نینچ شیاذیپ للع و نآ هچخیرات و حور راضحا هراپ رد

  یاهناگادج باتک نآ هرابرد ناوتیم هک «تسا رایسب نخس یرکفت
 ؛ندب زا «(۱)یدابلا رتسا» جورخ «دننک یمتک رح اهزیم ارچ ‹«تٽشون

 «دنشاب یم ثحب لباق هک دنتسه یدراوم و لئاسم < ۲(۰)رودزا هدهاشب

 یصتخم نیمههب نیاربانب ,تسا ثحب زا جراخ عوضوم نوچ یلو

 یئوگشیپو حور راضحاو حور ع وضوم هک میوگیمو منک یم تیافک

 وزج را لامعا لیبقنیا و هوپقلاف و ینیبفک و یئوگبیغ و

 وزج زونه دنتسه یملع یاهشیامزآ هتوب رد زونه دنشابن تافارخ
  لوبق دروم یمطق مولع ناونعب زونه .دناهدشن اپهاگشناد سورد

 الماک هک مینیبیم مزیتونپیه لمع یلو ؛دناهدشن عفاو ناهج یاههاگشناد

 «دریگب دای ار مزیت ونپیه دوخ دناوتیم سک ره ؛تسا یمطق و یملع

 هموم ۱۳ اکیمآ ددا «دنک هدهاشم !رنآ تارثا دناوت یم سک ره

 یثاپ ورا یاهروشک همه رد مزیتونپیه دننکيم سیردت ار مزیت نپیه
 ۰ (دوشیم سی ردت
 )ی

 مزیت ونپیه قیمع هلح رمب هک یناسک زا یخرب :(۳)راکفا ندناوخ

 ۱ كرد ارنا رگید راکفا دننأ وت یم مزیت ونپیهلاح نامه رد « دنس ر یم

1- Astral body 2~ Clear voyance 3~ Tele pathy 



 4 مزیت ونپیهدوخ

 قیرط زا هچو یفداصتهچ اهراب ار یملع تقیقح نیا نم «دننک
 ۱ .ماهدومن هدهاشم شیامزآ

 مزیت ونپیههب هکنیا زا لبق .هداتفا قافتا مقاوم رتشیب الثم

 نتفگ زا لبق هقیقددنچ دیآیم الاب امش تسار تسد هک میوگب ناگدن وش

 نم میمصت و رکف زا البق اریز «دناهدروآ الابار ناشتسد دوخبدوخ

 ' .دناهدش علطم -

 هلحرمهب ندش مزیت ونپیه ماگنه هک یسک : لوبماتمس یاهدادعتسا ریاس

 «شوه ؛تاپمجهمه رد «دسریم یدرگباوخردای لوبمانمس ینمی مشش

 شا هلظفاح .دسریم یبیجع هداملاقرف هسلحسهب دادعتسا و غ وبث

 ًاقیقد ار دوخ دلوت نامز تارطاخ دناوتیم هک دوشیم یوق ردقنآ

 دهاوخب ار دوخ هتشذسگ یگدنز زا هقیقد و هیناث ره «دروایب دایب

 .دروایب ذایب دناوتیم
 یاهدرد و ینتنا ور یاہمخز و یناور «یرکف یتحارات عون ره

 .دورب نیب زا هک دنک نیقلت دناوتیم ار دوخ ندب یوضع ریغ

 «دناسرب دشابهچره دوخ فدههبار وا هکدهاوخب دوخ نطاب روعش زا دناوتیم
 زا سپ اریذ «دشابهک هچره ءیعامتجا «یداصتقا ,یسایس ءیقشع «یدام فده

 «دنک یم لمع یروط نطاسب روهش نامرف تحت صخش زغم نیقلت
 «دوخ» هک دنکیم عارتخا و راکتبا یروط دنک یمیزیرح رط یروط
 روهش نامرف تحت یبهذم نایاوشیپ هک روطنامه .دسیب فدههب

 دندرک ع ورش یئابمنت هب امنآزا یضعب ارچیلو «دندرکیم لمع نطاب
 دیش رگیدیخرب یلو «دندش ققوم و دندومن ناملسم ار یناپمج و

 دشاب هدوب نیا شللع زا یکی دیاش ؟ارچ ؟ارچ ؟دنتسناوعن و دئدش

 یملع رگید هبنج اریز «دندوب هدیسرن زونپیه دوخ قیمع هلحرمپ هک

 .تسا زونپیهدوخ یعون زامن



 تداعم ف یتخیشوخ دیلک ۱ 4

 : هدیسر مزیت ونپیه مشش هلحرمب هک یسک : تداعس و یتخبشوخ دیلک
 یتخبشوخ ازیز ؛دشابدارفا نیرتدنمتداعسو نیرت تخبشوخدن | وتیم
 . لیلدنیاب تسیئاپمنت رصقو نیشام و ماقمو تورث و لوپ رد تدامس و

 زیچهمه نتشاداب هک دیاهدید ار دارفا لیبقنیازا یرایسب امش هک
 .طقف هک. منکیمن اعدا نم هتبلا ,دنتسه ضیرم و نیگمغ «هدرسفا

 «تسین رولعنیا «ریخهن ,دروآیم یتفبشوخیئاهشتهب مزیتونپیه دوخ
 نامیا و لقعاب هارمه یتسیاب تورث «مرادن !ریاهدیقع نینچ نم
 :دیامن یتخبشوخ هاجیا ات دهاب»

 ابو دنکتموکح ایئدرب ولو دهاوخب یسک رگا : ایندرب ینارمکح

 تسنیادیفم و رٹؤم رایسب یاپمهار زا یکی .دنک تموکح مهتیقفوم
 كي .مکاح كي دناسرب مزیتونپیه قیمع هلحرمب ار دوخ ءادتپا هک

 نونچ شزغمدناوتیم یماگنه اوشیپ كی .رادنتسایسكي «ریدم
 یک رمت یاراد هک دنیبهب ار بناوج و فارطامه یوق ینکفارون
 ` .دشاپ مقیم وتییف ینعی نهذ هداملاقوف

 رلتیه و نوئلپان .ثیلبوقعی .هاشردان گم تفگ دیهاوخ الاح

 «یلب :تفگ مهاوخباوجرد ؟دندوب هدیسر مزیت ونپیه قين لرم ەب

 و دندرک عورش تیقفوم قشعاب زاغآرد ار دوخ راک اہنآ همه اریز

 هرخالابات .دش رتشیب ناشتیقفومب تبسن اہنآرکف نک رمت زورب زور

 .دن دیسر کف زک رمت لماک هلحرمب

 دناوت یم ار ام مزیت ونپیه داتسا هک روطنامه «دیشاب هتشاد دایپ

 یاهدادیورو ثداوحمه روطنامه .دیامن نیقلت امب و «دنک مزیتونپیه

 هکیئاجات «دنیامنیم نیقلت امب و دننک یم مزیت ونپیه ار ام یعامتجا

 و سرد رد یگرزب و لصفم ثحبم عامتجا هلیسوپ ندشمزیت ونپیه



 1۹۰ مزیت ونپیهدوخ

 «(۱)ثکینکی وونپیه» ارنآ هک .تسا هدروآ دوجوب مزیت ونپیه ثحب

 یسانشناور باتک رد دنیوگ یم یرادیب لاحرد ندش مزیت ونپیه ینعی

 یدرم ریظن «تسا هدش هدروآ هرابنیارد یدایز یاهملاثم مزیتونپیه .
 .دنک هاگن تسناوتیمن اپمشچب هک یدرم «دیشوپیمهنانز سابل هک

 رگید یاهزرون یرایسب و سفت شگنت «یروخ رپ راچد هک یرگید دا رفا
 ۱ و

 ناتس ودنه یاهیگ وی ونا ریا شی وارد و افرع : ناریا یافرع شالت

 ینمی مزیت ونپیهقیمع هلحرمب ات دن دیشک یم تضایر زارد نایلاس

 مزیت ونپیه قیمع هلحرمهب هکنیازا سپ ودنسرب قیمع هب ذج و هسلخ

 تاماقمب ندیسریاربدوب یرث وم هلیس و و رازبامزیت ونپیه دن دیس ںیم
 . مامت هک دندرک یم نیقلت دوخي ءادتبا مزیت ونپیه كمك هب ینعی رتالاب

 ای یهاگآدوخ و یرادیب تلاح رد اریز دوش لیدمت اپنآ تالیامت

 و درپ نیب زا ار تاوپمش ناوتب هک تسا تخس رایسب اي و تسا لاحم

 .درک مک ار كاروخ و باوخ اپ

 <« ینافرع صاخ یاهشور رثا رد : هرادن جایتحا ندیباوخب ناسنا

 ینعی «دندمآیم رد زونپیه ًامئاد تلاحهب ناریا شیوارد و افرع

 رد رگاو «دنتشاد رارق زونپیه لاحرد رگید حبصاأتعبص زا هشيمه

 .دن رادنندیباوخب جایتحاهک تساملسم .دنشاب زونپیه قیمع هلحرم

 هکدریگ رارق یعضو رد مزیتونپیه دوخ نیرمت شارد هک یسک

 قیمع هلحرم رد گا صوصخب و دشاب مزیتونپیه لاحرد هشيمه

 .درادن ندیباوخب یزاین دریگ رارق مزیت ونپیه

 هلحرمهب ندیسر زا سپ ناریا میادق یافرع و شی وا رد لاحرپب

 هاگنآو دندروآیم تسدب ار تنضایر رازبا ۵ ای ٤ هجرد مزیت ونپیه

1- Hypno waking 



 ناربا یافرع شالت ۱ 8

 یتضایرره دنناوتپ هک دندرک یم نیقلت دوخب مزیت ونپیه دوخ كمك هب

 رد «دنباوخن اپهام دن روخن اذغ اههتفه و اهزور < دنه دب ماجنا ار

 رد اریز «دنرب سب اپهوک و اهراغرد سابل نودب درس ناتسمز

 .دنک یمن امرگ وامرس ساسحا صخش مزیتونپیه قیمع هلحرم

 یور «تفریم هناخدور لخاد و تسکشیم ار اهخی لیپهدنز

 مزیت ونپیهدوخهب ندیسر .دیطلغیم تخل نابایب یاهراخ و اهغیت

 دنناوتب هک دوب افرع و شیوارد تضایر ع ورش هلپ نیلوا قیمع

 بآ یور رد هک دئس ری یاهلحرمی « دنس رہ تالاب تاماقم و تاجر دب

 رولمنیا رگا هعبلا) .نآ ںیاظن و دننامب قلعم اوه رد .دنورب هار

 ۰ .(دشاب هتشاد تحص اهراک

 ]۱ اا «مزیت ونپیه دوخ نتف رگدای زا لبق

 مزیت ونپیه دوخ نتفرگدای زا سپ یلو «تسا لکشم ای لاحم هراما

 .دوشیم لیدعت .تالیامت و دباییم شمارآ صخش دوخبدوخ الوا

 دناوتیم قیمع زونپیه دوخ تلاح رد دوخب نیقلت رابدنچاب اینا

 .دربب نیب زا ار برخم تالیامت زا كيره

 هراب ردمزیت ونپیه نادنمشن اد ریاس مینیب هب دیئامرفب هزاجا الاح

 لاحرد یاهزات تایلمع و اهراکهچ .دناهتفگ هچ مزیت ونپیه تالاح

 .داد"ماجنا. ناوتیم مزیت ونپیه



 ۱۹۲ ۰ مزیت ونپیهدوخ

 مزیتونپیه یاههدیدپ

 زنورآیراه تایپ رجت قبط

 ا (۱) مزیت ونییه رد یدیدجه رود .باتک رد «زن ورآ یراه»

 ا مزیت ونپیه یاههدیدپ ناونع تحت مهدزاود سرد ۱۰۷
 نیارد .دن وشیم میسقت یلک هتسدتفه هب مزیت ونپیه یاه هدیدپ

 رهاظ زونپیه زا یاهجردهچ رد هکنیاهب هجوتاب اههدیدپ نیا سرد
 دیمهمف دهاوخ هدنوش مزیتونپیه هجیتن رد دن وشیم فیرعت دن وشیم
 و یمسج یاههدیدپ و تالاح هچ مزیتونپیه زا یاهجرد هچ رد هک
 هدن وش مزیت ونپیه اي هدننک مزیتونپیه یتقو و ؛دوشیم رهاظ یرکف
 یئاههدیدپ نامہب دودحم شتاراظتنا ,دش علطم باوخ قمع زا
 .دش دهاوخ رهاظ باوخ زا هجرد و قمع نامه رد هک دوب دهاوخ

 _ هدش نیقلت ناگتفرباوخ رفت هساب

 س ل
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 _ ندب یدادا هاگتسد ل رتنک -لواهتسد ۹۳

 : ندب یدارا هاگتسد لرتنک - لوا هتسد

 ندشتفس ) )ابممشچ ندیبسچ ریظن : هداس یاههچیهام لرتنک د١ ۱

 ندروآالاب ينن|وتمدع .تسد ناتشگنا ندشتشم «تسد یاههچیهامآ

 ۱ نآ ریاظن و تسد

 و یلدنصهب ندیبسچ .ریظن : هداس فیاظو ماجنا و هچیهام لرتنک -۲

 كي زا ندزمدق یئاناوت مدع .یلدنص یورزا ندشدنلب یئاتآوت مدع
 «نآ نتشا ده اگن رد یناناوت مدع و تسد شخرچ .رگید هلن هب هطقن

 و تاملک ای دادعا اپ مسانتفگ رد یئاناوت مدع «ملکت یئاناوت مدع

 : .ماقرا
 سردآ «مساندر وآدایب رد یئاناوت مدع ' (۲)یشومارف - مود هتس

 .اهدادیور و ثداوح ندروآدایب رد یئاناوت مدع «هریغ و

 هب یتلاح زونییه زا یاهجرد رد : یشوپیبو (۳) یسحیب - موس هتسد

 .EE و سحیب شندب تسوپ مامت هک دهدیم تسد هتفرپاوخ

 و یشومیب تلاحب هتفرباوخ .دوش رتقیمع یمک رگا و «دوشیم
 كرد و ساسحا مه ار طیحم هک یوحنب ,دیآیمرد لماک یهاگآان

 هک دنتسه یتامهوت :تبثم تامهوت : فلا - (؛)تامهوت مراہچ هتسد |
 ‹ ریش ندید الثم .دنیبیم درادن دوجو هک ار یئاهزیچ هتفرباوخ

 انآ ریاظن و ثکرزی ردپ حور ءایرد «هب رگ ندید

 دوج وهکار هچنآ هژوس هک دنتسه یتامهوت : (ه)یفنم تامعوت : ب

2-1765 ` 3 Amnesia 3— Analgesia and anesthesia 

4- 1lallucinations 5~ Negative hallucınatıus 



 ۱۹۳ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 «ینک یم زاب ار تیاہمشچ می وگ یم هتفرباوخ هب الثم . . دنیب يمن دراد

 ینیپ یمن ار صخش نالف ای ینیبیمن ار نیم یور نادلگیلو

 زونپیه زا تلاح نیارد : (۱)هظفاح هداعلاقراخ تردق - مجنپ هتسد
 بوخ یلیخ ار زیچهمه .دوشیم یوق هداملاقوف هتفرباوخ هظفاح

 یشومآرف لباقم هطقن ناوتیم ار تلاح نیا .دروایب دایب دناوت یم

 هک ار ینامز تا رطاخ دناوت یم هتف ربا وخ تلاحنیا رد اریز «دیمان

 ؛حاورا دوع نارادضفرط هدیقعب دروایب دایب هدوب ردام مک رد

 لوت زا لبق لاس اهدص تارطاخ دناوتیم تلاح نیارد هتفرباوخ

 .روایپ دایپ مه ار دوخ

 هک یئاهدادیوز ندروآدایب لوا عون : (۲)تارطاخ دیدجت : فلا

 زونپیه مراپمچ ای موس تلاح رد هژوس هک «دناهدش شوما رف الومعم

 الثب .دروایب دایب دناوتیم بوخ ار هدش شومارف تارطاخ لیبقنیا

 .دروایبدایب اردوخلواسالک ملعم مان هک دوش نیقلت هتفرباوغب رگا
 هک تشادن ناکما یرادیب رد هکیلاحرد دروآ دهاوخ دایب یبوخپ .

 نامز تارطاخ زا یرایسب هتفرباوخ نینچمه .دروایب دایب دناوتب
 لاحرد «دروایب دایب هتسناوت یمن هجوچیپب یرادیب رد هک ار تیلوفط
 دناوت یم هتفرباوخ رگید ترابع هب « دروآ دهاوخ دایب یبوخب زونپیه

 هدرپ یوسنآ دراو و دن زب وسکیب ار هدششومارف تارطاخ هدرپ

 رد «دروایب دایب دلوت ودب زا ار دوخ تارطاخ تایئزج مامت و دوشپ
 هتسناوتیمن یرادیب لاح رد ار تارطاخ نیا زا مادکچیه هکیلاح

 3 : ۱ .دروایب دایب
 ناوتیمار هتفرباوخ تلاحنیارد س هتشذگنینس هب تشگزاب ده

 س سن تیم و تو

1= 2 2 Recall of incidents 3 Age regression 



 هظفاح یدادرسکع تلاح ج ۱۹۵

 مزیت ونییه مشش ای مجنپ هلحرم رد و .دینادرگزاب هتشذگ نینسهب
 .دیآیمرد تلاحنیاب .صخش

 تسیاهظحالم لیاقهدیدپ مزیت ونپیه رد هتشذگب تشک زاب هدیدپ
 ساسحا مامت اب ار هتشذگ عیاقو مامت تسا رداق ًارهاظ هتفرباوخ هک

 .دنک هدنز دوخرد هخشذگ نامز نامه فطاوع و

 «ددیگیم زاب تیلوفطنارودنامز هب هتف رب ا وخ یتق وتاق وا یه اگ |

 كدوک دننام و دیامن تبحصهب ع وزش كدوک كي دننام تسا نکمم

 ملعم مسا هتف رب اوخ دیهاوخب امش رگا «بیترتنیدب .دیامن راتفر

 امش ؛دروایب دایب هتشذگب تشگ زاب قیرط زا ار دوخ لوا سالک

 سپس و دیاهتسشن لوا سالک رد هک دینک نیقلت واهب دین اوت یم

 ,دیئامن لاوئس ار ملعم مانو وا فارطا نادرگاش یماسا

 .دهدیمسرد سالک رد یسک هچهک تفگ دهاوخامشب هتف رباوخ

 هلاس ۷ ای٩ كدوک ددنام هتفرباوخ ؟تسیچ یفمسا ؛نزاه تسا هرم
 لاس كدوک هیبش شراتفر و تاک رح «ادص تگنهآ درک دهاوخ لمع

 ای ۱ كدوک هک تسا هدش نیقلت واهب ارز ءدوپ دهاوخ ناتسبد لوا

 .تسا هلاس ۷

 مزیت ونپیه ,یا رب تسا یمپمم هلیس و ككي هتشذگ نینسهب تش تشگ زاب

 .هدننک

 مشش و مجنپ تلاحرد هتفرباوخ : (۱)هظفاح یرادربسکع تلاح - ج
 طقف هکلپ اههژرس همههن هتبلا دیآیمرد تلاح نیاهب مزیت ونپیه

۲ 

 .دنیآیمرد تلاح نیاب اههژوس زا یخرب

 دن ریگ یم رارق هظفاح عضو زا یصاخ تلاحرد اههژوسزا یخرب

 هب تسا نکمم الثم .دنهدب ماجنا یبلاج و بیجع راک دنناوتیم هک

1- Photographic memory 



 0 مزیت ونپیهدوخ

 ددنب هب و دنک زاب ار شیاهمشچ هظحل كي طقف «دوش هتفگ هژوس

 اههژوسزا یخرب هظفاح «دربب مان تسا قاطاردهک ار یئایشا هیلک و

 یساکعنیب روددننام رقپمب ترابعب ءدهدیمماجنا ار راکنیا بوخ یلیخ
 .دیامن یرادربسکع زیچهمه زا ًاقیقد دناوتیم

 زاب زونپیه لاحرد ار شیاپمشچ هک «تفگ هژوسهب ناوت یم
 «هتفرباوخ»هب سپسو ددنب هب و دنک زابار یباتک هظحل كي رد وا «دنک

 یرادربسکع» تلاحرد هژوس هچنانچ «دناوخبارمهد طخ هک دوشهتفگ
 ؛ هدرک یرادربسکع باتک طوطخ زا شزفم نوچ .دشاب «هظفاح

 .دناوخ دهاوخ ظنح زا ار مهد طخ یزیگنازاجعا و بلاج روطب

 دناوتب صخش هک تسین یتیصاخ «هظفاح یرادربسکع تلاح»

 هک تسا یدادمتسا اد رادو ‹«دهد هعسوت انآ نیرصت اپ

 نینچدارفا شکا و «دنتسه اراد دوخب دوخ دارفا زا یمک رایسب هدع

 رد رایسب «هظفاح یرادرپسکع» تلاح نیا .تنرادن ار یدادمتسا

 تلاح راب راپچ طقف لاحبات (زن ورآیراه) نم تسا ردان صاخشا

 "ار یلومعم«ورباوخ» كی .ماهدرک هدهاشم ار هظفاح یرادبسکع

 ناوت یمن یلو .دومن تیوقت ار شاهظفاح مزیت ونپیه كمک هب ناوت ېم

 ۱ . .درک هاجیا وا رد ار هظفاح یرادربسکع تلاح

 ساوح ندناسرج وا هب) : (۱)هداعلاقراخ تیساسح دایدزا - مشش هتسد

 تردق دایدزاهک ها رم ناشت تایبرجت و تاشیامزآ (تاساسحا و

 ساوح زا یخرب .تسا توافتم دارفا رد هناگجنپ ساوحهداملاقراخ

 دنب ای یم رییغت الماک ,موس هلحرم یتح «مزیتونپیه كبس لحا مرد

 ترابع هک مزیت ونپیه مششهلحسرد .یتحاههژوسزا یگیدیخرب ردیلو

1. Sensory Hypercsthesia (exaltation of the senses). 



 .هداعلاقداخ .تیساسح دابدژآ - مششهتسد ۳۹و

 رییغت الماک هناگجنپ ساوح مهزاب .دشاب یدرگباوخ رد تلاح زا

 ۱ . دنب ای یمن
 عی لپ اشم رد او ربا و تواتس لقا ی شاچ دهه فای اب

 هچ رد هک دومن تواضق ناوتیمن هناگجنپ ساوح ترادق دایدزا

 ٠ .تسا مزیتوتپیه باوخ زا یاهلحرم
 .مینک یم هراشا ریز رد هناگجنپ ساوح تارییغت زا یخ رب هب الاح

 ولج بآ یرطب كی زونپیه لاحرد : ١( )ینایوب سح رد رییفت - فلا أ

 نطع هشیش نیا هک دوشیم نیقلت واهب و دوشيم هتفرگ وربآوخ ینیب/

 درک دهاوخ مامشتسا ارپالگای رطع یوب هتفرباوخ «تسا بالگ ای
 «تسا وبشوخ رطع هشيش نیا هک دومن نیقلت واهب تسا نکمم ای و

 مامشتسا ار خرس لگ ای سایرطع یوب كاين ومآ یوب یاجب هتفرباوخ
 .درک دهاوخ

 سد اتم ورم سبد : (۲) ییاشچ سح رد رییقت ام ب "

ITEن زا ا ا رب تسال یہا کر ھا  

 كنخ بآ یاجب ار هک رس هژوس

1 O1 factory sence ` 2 Gustatory sense 



 ۹۸ ر مزیآ ونپیهدوخ

 ؛:تسا هدنش تن هک درک نیقلت هژ وسهب ناوتیم

 نیقلت ءژوسهبناوتیم زونپیهلاح رد : (۱)هسسالسسح رد رییفت ام چ
 هژوس ماگنهنیا رد .تسا سحیب و تشک نفت با تسوپ هک .دومن/

 لاحرد ناوتیم اي و درک دهاوخن سح ار یسامت و شمل هن وگچیه

 نیقلت واب و درک كيدزت هژوس تسدب .ار یدادم ای شکطخ زونپیه
 هدرک شزوس ساسحا شتسد رد هتفرباوخ تسا هتخادگ نهآ هک دومن

۱ 

 ار یمرذ ذغاک تسا نکمم نینچمه .دیشک دهاوخ بقع تعرسب و

 و تسا نشخ و ربز یاهچراپ هک درک نیقلت واهب و داد هژوستسد هب

 هچراپ هک دومن نیقلت واب و داد هژوس تسدب ار یرب ز ینوگ سکعرب
 .تسا مرن لمخم

 «نیقلت هلیسوس +: (مآ )ندب ءاضما تفیاظو رد تارت ب متفه هتسد

 هتفرباوخهب ناوتیم الثم .دیای رییغت تسا نکمم هتفرباوخ سفنت
 لق نایرض نیدچمه !دوش رتدعت اپ رتدنک وا سقنت هک دومن نیقلت

 قازب و درک دایز ای مک زونپیه لاحرد نیقلتابناوتیم ار ضبن و"

 یدایز تبسن هب ناوتیم ار یزیرتوخ .دومن دایز ناوتیم ار یدعم
 .دومن دايز ای مک ناوتیم ار یقازب یاپمهاگتسد حشرت داد لیلقت

 ` ںیٹات تحت صخش ناور و مسچ هک «دینک یم هظحالم امش

 افرع شالت رتشیب هک دینادب رگا «دیاییم رییغتدحهچ ات مزیتوتپیه

 هدوب یمئاد مزیت ونپیهدوخ تلاحهب ندیسر روظنمپ ام شیوارد و

 «درک دیهاوخن شنزرس ار ابنآ زا یخرب امش زا یخرب اپنتهن «تسا

 ار مزیتونپیه دوخ نف هک تفرگ دیهاوخ میمصت زین امش دوخ هکلپ
 و ناور و مسجرب لماک روطب و تلوپسهب دیناوتب ات «دیریگب دای

1- Tactile sense ‘2~ Modification of physical functions 



 تحیصن و هظعوم ندوب رثایب ۱۹۹

 .دینک تمزکح دوخ باصعا و زغم

 تحیصو هظعوم ندوب رثایب
 منیب یم لفاحم ریاسو ویدار رد اهربثم یالاب و دجاسم رد نم

 ار مذرم غیلب و حیصف هداعلاقوف «یبهذمنایاوشیپ هک مونشیم و
 یبلطهاج و یتسرپلام «تومشهک «دننک یم یئامنهار,«دننک یم توعد

 «دن روخن ار مدرم لام «دننکن یدزد دن ریگن هوشر «دنشاب هتشادن

 .رجخآی لا .... و دنشاب هتشادن زآ و صرح «دنشاب رادرکتسردو وگتسار

 تافارحناهب داتعم هکیئاہنآ منک ضرع دیاسب هنافشاتم یلو

 رییغت دنناوتیمن ای تحیصن و زردناودنپ اب .دناهدش یقالخا
 رد خيم هک اریز دننک رییفت تسا نکمم یتخسب ای و دننک
 غاد هروک رد البق نهآ هکنیا رگم تفر دهاوخن ورف درسنهآ
 درس یتهآ هبپ ار اهناسنا نکا .دشاب هدش مرت « دشاب هدش

 یامناسنا لیبقنیا تسا شتآ هروک هیبش مزیتونپیه مینک هیبشت

 صخشیتق و .دن وش مزیتونپیه دیاب تسخن ,یناورویتیصخش رامیب

 نیقلتهب یجایتحا نادنچ .دش مزیتونپیه هام نیدنچ اي هتفه نیدنچ
 هدنزرا و ثگرزب تیصوصخو تلاحود مزیت ونپیه اریز «درادن مه

 سحو یهاگآدوخ سح یکی «دنک یم داجیا نورد رد دوخبدوخ زین ار
 .یدوخبدوخ یئارجا تردق مود زیمت و صیخشت

 هاسگآ دوخ دوخبدوخ .دوشیم مزیت ونپیه راب نیدنچ هک یسک
 .دوشیم تافارحناو تاهابتشا هجوتم قیقد و نشور روطب «دوشیم
 ؛هتشادن یپمجوت اپنآهب لاحبات هکدوشیم یتافارحنا و بیاعم هجوم

 ار راک حبق هک هتشادن یهاگآ نادجو یلو «هدرک یم لمع هچرگ

 ۱ ۱ .دنک ثگرزب و نشور
 رظن رد امیراکفالخ و یقالخا تافارحنا و بیاعم هکنآ زا سپ



 مزیت ونپیهدوخ ۱
.۳۰ 

سس
 

 هسسسسسسس سس

 ی ورین دوخب دوخ «دندش هتسجیب و ثگرزب «نشور هدن وشم زيت ونپیه

 .دنک یمعنم رامیب رد ار فالخ لامعا ماجناهک دوشیم داجیا نورد رد

 شزومآ ماگنه یبهذم نایاوشیپ هک تسا بوخ ردقچ نیاررب انب

 هبنج نامهای زامن مزیت ونپیه هبنجهب زامن نتشاداپرب ماگنه و زامن

 هبنج رب هوالع رگیدتراپعب «دنشاب هتشاد هجوت زین زامن یزک رمت

 مزیت ونییهدوخ غونکی هک مه زامنینفو یملع هبنچهب یبنلا و یبهذم
 ار دوخ هک دننک یئامنهار ار ناگدننکتدابع و دنیامن هجوت تسا

 هدننک تدابع تلاحنیا رد ءدنروآرد زونپیه دوخ و هپ ذج هسلخ تلاحپ .

 دشاب هتشاد یئ وزرآ یه ‹ددنک یم رثا وارد دیامتب ار ینیقلت ره

 .دوشیم هدروآرب دهاوخب شهاگآدوخان رومش زا و

 هزاسجا الاح ,میداتفا رود ننورآیراه یملع ثحب زا یمک

 «دنا هتفگ هچهراب نیارد مزیت ونییه نادنمشنادریاس ا ديئامرفي

 یاه هدسی دپ مزیت ونپیه ثگرزب نادنمشن اد زا یکی «دنلت راه ناج»

 داجیا ناوتیم مزیتونپیه لاحرد هک ار یتالاحنامه ای مزیت ونپیه

 .دنک یم میسقت هتسدودهب درک

 .مزینونپیه یمسج یاههدیدپ - لواهتسد
 ۰ مزيتونپیه یناور یاههدیدپ - مود هتسد

 یفصم رتشیب یمک ار «دتلت راه ناج» یاقآ دیئامرفب هزاجا اددتبا ۱

 : زا دنت رابع دنلت راه ناج یاقآ یلیصحت جرادم و كرادم

B.Sc. M.B. ChB. . MRCS. L.R.C.P. 

 : تسا ریز رارقب دنلتراهناج یاهتمس و لغاشم

 .یکشزپنادند و یکشزپ مزیتونپیه نمجنا سیئر سا
 :.اکیرمآ یکینیلک مزیتوتپیه نمجنا سیئر ۲



 ینالضع جلف ۱ ۳۰4

 .یللملانیب مزیت ونپیه یب رجت و یکینیلک نمجنا نواعم حر

 . یدینیلک مزیت ونییه هلجم ریب درس ٤

 .جیوما رب تس و «مالاه ناتسرامیب رواشم كشزیناور ۵

 ٦ .یکشزیناور رواشم ۰

 هب یدارا یاههچیهام یوررب ار مزیت ونپیه رثا دنلتراه ناج

 دوخ تایب رجت و تادهاشم چیاثن و هدومن یدنب میسقت ریز بیت رت

 .دنک یم نایب ار

 هدش مزیتونپیه صخشهسب یتقو : (۱)(یگدابناو ای) ندشلش -۱]
 ۳ اتا هژوس رد هک دوشیم هلی «مینکيم يگداپناو نیقلت]

 نداد تک رخ ەي لیا هد مزیت ونپیه دوش یم داجیا یلهاک و یتک رحیب

 ای اپ ای تسد ایآ هک دریگب میمصت دناوتیمن ,درادن ندب ءاضعا

 تسد زا ار ندادتک رح یوریذ یلو .هنایدهدب تک رح دیاب ار شرس

 ۱ . دهد یمن

 زد رتشیب تسا نکمم ینالضع جلف مسقنیا : (۲)ینالضع جلف -۷

 هدر مزیت ونییه تروصنیارد هک .دوش رهاظ اپتسد «مشچ تالضع

 دک دوش هتفگ هژوس هب رگا درک دهاوخ راتفر جیلفا دارفا دننام

 لاش یور زا یتسین رداق وت و «دناهدش جلف وت یاهاپ تالضم

 ا یلدنص یور زا تسناوت دهاوخت هدش مزیتونپیه «یزیخرب

 و تسا جلف وت پچ ای تسار تسد هک دوش نیقلت هژوسهب گا اپ

 داجیا تلاح نیمه 0 و دنک یم یتک رح تدوخ هدارا زا جراخ

 دشاب یم یرتسیه یرامیب زا یشان جلف هیبش جلف نياو .دش دهاوخ
 .دش لئاق یقرف ودنآ نیب ناوت یمن هجوچیپب هک

1- [- Paralysis of muscle groups 



 ب س مزیت ونپیهدوخ

 لفق مهرد ناگتفرباوخ یاهتسد
 .دننک زاب ارنآ دنناوت یمن ودناهدش

 . تسا ناب زتنکل راچد هک دوش نیقلت هژ وسهب تسا نکمم نینچمه
 راچدینعی دش دهاوخن ملکت هب رداق و دناهدش جلف شناب ز تالضع ای

 شخسدودره هک دوش نیقلت هژوسهب تسا نکمم دیدرگ دهاوخ یلال
 «دنکپ یراک تسدودره اب «دوب دهاوخن رداق تروصنیارد تسا جلف

 دناوتیمن «درادرب ار یبآ فرظ دناوتیمن «دن زب ونایپ دناوتیمن

 دناوتیمن دناهدش لفق اہتسد هک دوش نیقلت رگا .دسیونب یزیچ

 .دنک زاب
 یخرب رد .دنکیم رثا توافتم دا رفا رد ءاضعا ندشچجلف نیقلت

 رگید یخرب رد و دوشیم عقاو رث ّوم و دنک یم رثا الماک نیقلت دارفا
 . رثا یصاخ ءاضعاهب تبسن دارفا یخرب رد ای و دنکیم رثا شیک

 شنامد هک درک نیقلت هژوس دنچهب ناوتیم الثم .دیامن یم یرتشیب

 رثا قیمع یخربرد نیقلت نیا «دنکزاب دناوتیمن ار شمشچ ای
 و .دنک یمن رثا یخرب رد دراد یرتمک رثا رگید یخرب رد و دنک یم

 یخ رب هب تبسن ناگدن وش مزیت ونپیه زا یخرب هک تسا هدش هدید ای

 دناوتیم ار شمشچ الثم «دنهدیم ناشن یرتشیب تیساسح تانیقلت

 .دسیونب دنآوتیمن یلو هنک زاب



eندب ءاضعا ندشتفس ۱ ۱  

 ین سس سس دومن نیقلت ناوت یم ت حد : (۱)نیی ءاضعا ندشتفس ] ٣
 هژوسهب.ناوتیم الثم .دوش تفس شن دب ءاضعا مامت اي وضع كي هک |

 تک رح هب رداق و تسا مکحم و ات و تسد هک دومن نیقلتا

 نیقلت هتفرباوخهب ناوتیم ای و |.یتسین نآ نتخادناایو نداد]
 ندب و تسا مکحم و تفس پوچ یاهعطق دننام شن دب مامت هک هومن
 .هاد رارق e ود یور ار

 رد و دراد شیامن هبنج لمع نیا هک .تسا دقتعم دنلت راه ناج

 .تسین حیحص یلمعنینچ ماجنا یکشزپ ملاع

 ۱ (۲)ینالضع راک تردق دایدزا -

 ینالضع راک تردق زونپیه لاحرد هک «تسا دقتعم دنلت راه ناچ

 لاح رد هک درک نیقلت هدش مزیت ونپیههب ناوت یم دوشیم شیب

 هظحلرهرد و رابره رد ای و «دوشن هتسخ ندرک راک زا لوبمانمس

 ' و شزرو رد نا وتیم تلاح نیا زا .دهد ماجنا ار یرعشیب راک

 .درک هدافتسا یشزرو تاقباسم

 مزیت ونپیه هب ناوت یم هک رولعن امه : (۳)ندبءاضعا یداراریغ تاکرح -۵
 ار دوخ یاپ ای تسد دننام ندب ءاضعا دناوتن هک دومن نیقلت هدش

 رولطعب شتسد الثم هک درک نیقلت ناوتیم هنوگنامه دهد تک رح

 شتسار. تسد هک دومن نیقلت ناوتیم اي «دنک شخرچ یداراریغ

 رد رگید عوضومودب دیاب یلو .دیآیم الاب یدارا ریغ و دوخبدوخ

 دا .درک هجوت هراب نیا

I= Rigid catalepsies 2= Increased muscular performance 

3— Automatic movements 



۳۴ 

 مزیت ونپیه لاحرد هتفرباوخ
 .دنکیم راک

 :دیآیمنالاب هژوس تسد هک دوشیم هدید تاقوایهاگ هکنیا لوا

 و عبات ردقنآ زونپیه یادتبا رد هژوس «هک تستیا شللع زا یکی

 یگداپمناو تلعهب شندب ءاضعا ریاس ای تسد هک « تسا هداپمناو

 .دنک یمن تک رح دايز ندوب لش و

 هلحرمب یتق و هدش م زیت ونپیه هک ‹دوش یم هدید یهاگ .هکنیا مود

 زا هکنیا رگم «دنک زاب ار شیاہمشچ تسین رداق؛دسریم لوبمانمس

 الاب مشچ هرک زونپیه لاحرد اریز .دوش رادیب مزیتونپیه باوخ

 نیقاتهژ وسهب یتق و تلاحنیارد دن روآیم راشف مب اههژم و دوریم

 اریز .دش دهاوخت ءارجا نیقلت .نک زاب ار تیاممشچ هک دوشیم

 .دنک زای ارش اپس تیک وداق لوس

 یلخاد هحشرتم ددغ و ندب یلخاد ءاضعا یوررب مزیتونییه ریثات

 یکشزپرد: مزیت ونپیهباتک ۱۳۲ هحفصرد «دنلت راهناج» کد



a ۰ ۰ 

 یلخاد هحشرعم ددغ و ندب یلخادءاضعا یودرب مزیت ونپیه ریثأت ۵
 ےن یک ---

 الماک یندب فیاظو و لامعا زا یرایسب» ' دسیونیم یکشزپنادند و
 یهاگآدرخان و رومش رظن تحت و دنتسه ام لرتنک و هدارا زا جراخ

 هاگتسد هلیسوب زنم سومالات قیرطزا و دن وشیم میظنت و لرعنک

 . دنهدیم ماجنا ار دوخ فیاظو راکدوخ باصعا

 هاگتسد «یدعمتاک رح .اذغبذجومضه «سفنت «نوخ شدرگ

 هاگتسد نابرف تحت نیرنورد و یلخاد ددغ تاحشرت و حشرت و عقد

 . هننک یم لسع ام هاگآدوخ لرفتک و هدارا زا جراخ راکدوخ باصما

 ددغ و یداراریغ یانههاگتسد نیا قیمع مزیت ونپیه لاحرد

 هجیتن ناوتیمو دن ریگیم رارق لرتنک و هدارا تحت یلخاد هحشرعم

 هجلاعم لباق مزیتونپیه قیرط زا ()ینتنآ ور یاپنیرامیب هک تفرگ

 ثحب یلخاد ءاضعا یوررب مزیتونپیه رثا هرابرد ریز رد الاحو

 | .مينکيم
 نیارد امثحب باتک زا تمسق نیارد : بلق یوررب مزیتونپیه رثا -۱

 لاحرد «دراد یتایفیک و تالاحهچ مزیت ونپیهلاحرد صخش هک تسا

 ای دتفایم راک زا ایآ «تسا یبیت رت هچ هب بلق عضو مزیت ونپیه

 : دیوسگیم دنلتراهناج هراب نیارد ؟دنباییم تدش شیابناب رض
 تحت بلق یامناب رض هک «دنتسه دقتعم اهتسیت ونپیه زا یرایسب»

 یامناب رض ایآ یلو «دنباییم فعضو تدش مزیت ونپیه لاحرد نیقلت

 «تسا ثعب دروم هناي دوشیم دايز و مک میقتسم نیقلت اب بلق
 یارناب رض هک .دومن تباث ررکم تاشیامزآاب تلپ ناورتکد لاحرپمب

 شیامزآ نیا « دن وش یم دایز و مک مزیت ونپیه لاحرد نیقلت تحت بلق

 ۱ .تسا هدش تب یو مانی مزیتونپیه خیراترد

1 Psychosomatic 



 ey ۱ مزین ونپیهدوخ

 هک دسیونیم دنلت راهنأج : (۱) ینوخیاهگر یوررب مزیتونپیهرلا -۲
 یاهمنایرش هک تفایرد تاشیامزآ و اپمیسررب زا سپ «(۲)یک وت دیولل»

 ء دنوشیم ضبقنم الماک قیمع زونپیه لاحرد امگریوم و كچوک

 ای و دوشیم عطق یلکب اپ هدرا و تاحارج زا نوخ شزیر هک یوحنب

 هلیسوب نآ ندشمک ای یزیرنوخ عطق دریذپ یم ناصقن هداعلاقوف
 نیا «تسا هدش دییات تسیت ونپیه كشزینادند ناحارج زا یرایسب

 . ندیشک ماگنه هک دناهدومن هدهاشم تسیتونپیه ناکشزپن ادند زا هده

 رایسب اي و هتشادن دوجو یزیرنوخ قیمع مزیتونپیه لاحرد نادند
 یدعب تاشیامزآ و اهیسررب.و تاقیقحت .تسا هدش یراج یمک نوخ

 تسا هتفریذپ و هدرک دییات ار تسیت ونپیه ناکشزپنادند هب جت نین

 نهم نا ررر قیمع مزیتونپیه لاحرد ینوخ یاہگر هک "
 ۱ د

 لاحرد نيقلت قيرط زا ار ىعضوم مايتلا هیرظن : (۳)لروف

 (ه)باصع!هک مينیب يم یتقف دیوگیم و «دنکیم دییات مزیت ونپیه
 بجحت «دریگیم رارق مزیتونپیه ریثات تحت اپمگ ریوم هدننک لرتنک

 ریثأست تحت زین (هریمضوم مايتلا» میئوگب هک دوب دهاوخت روآ

 سرت .دوشيم ندشخ رس ثعاب تلاجخ .دریگیم رارق مزیت ونپیه

 .ددرگ یم هرهچ یگدیرپثگنر بجوم
 اهراپ (دنلت راهناج) نم یتسوپ ضارما زا یخرپ هجلاعم رد

 هطقن رد مزیتونپیه لاحرد میقتسم نیقلت قیرط زا ماهدش قفوم

 هجوتمار ندبنوخ رگید ترابعب .میامن نک رمتم نوخ یرادقم ینیعم

1- The Blood - vessels 2~ Lloyd Tuckey 3— Forel 

4- Vasomatr system Sw Local Flushing ۱ 



 شراوگهاگتس د یوررب مزیت ونپیه ربات ۱ . ۷۷

 لاح ردنیقلت قیرط زا هک دناهداد ناشن تاشیامزآ . میامنب ینیعم هطقن

 . ود ات كي زا ینیعم هطقن رد ار ندبترارحهجرد ناوتیمزونپیه
 .دومن دایز اي مک هجرد

 نیقلت قیرط زا ناوت یم زین ار ندب نوخ راشف : (۱)نوخراشف

 شمارآو یگدامناو نیقلت .داد رارق ریثات تحت مزیت ونپیه لاحرد

 ناجیه نیقلت هک یلاحرد «دنک ین مک ار «() ضبن ناب رض» و نوخراشف

 .درب یم الاب ار ضبث ناب رض و نوخراشف بارطضا و

 دش هجوتم (٤)تگو : (۳)یسفنتهاگتسد یوررب مزیتونپیهریثات ٣
 تدشزا «دوشیمهتسب هژوسیاپمشچ هکنیانضحمب «مزیت ونپیه ماگنه

 رد نیقلت .دن وشیمرت هتسهآ و رت میالماپسفن .دوشیم هتساک سفنت

 شون سفنت فمضو تدشرد دناوتیم یدایزتبسن هب زونپیه لاح
 دهدیم ماجنا ار ینیگنس راک هک دوش نیقلت هژوسهب گا .دوش عقاو "

 .هدرک ادیپ سییغت سفنت ثگنهآ دصرد4 ۰ ات هک هداد ناشن شیامزآ

 "یویر تالالتخا تاجلامم یارب مزیتوئپیه لاحرد یسفنت تا رییغت

 .تسا دیفم رایسب سفنثگنت ریظن

 مزسیت ونپیه لاسحرد : (ه)شراوگهاگتسد یوررب مزیتونپیهریثات <

 دنلت راه ناج .دادرا رق ریث ات 7 تحت ناوتیم مهارشرا وگهاگتسد ءاضعا

 هدیدیم زيت ونپیه هاخ اس رب سرد سد ۱۳۶ هحفص رد

 .دوش نیقلت «ورباوخ»هب رگا قیمع مزیتونپیه لاحرد هک ثساهدش

 دوشیم بجوم نیقلت نیا «تسیا هزمشوخ یاذغ ندروخ لاحرد هک
 روطټ امه هک .تسا دقتعم دنلت راه ناج .دیامنحشرت یدعمقازب هدعمهک

1< Blood ۰ 6 2— Pulse rate 3 The respiratory system 

4- Vogt و The alimentary system 



 ۳۰۸ مزین ونپپهدوخ

 شیامزآ زین هن وگنامه .دریگیمرارقمزیت ونپیه ریثأت تحت هدعم هک

 دهاوخ حشرتارفض و بادرز داوم نین ارفصهسیک هک .هداد ناشن
 .دنتسین ریثات نیا زا جراخ زین ناهد هحش رتم ددغ یتح و .درک

 هک دوش نیقلت هژوسهب رگاهک دناهداد ناشن ررکم تاشیامزآ اریز

 حشرت هب ع ورش ناهد یقازب ددغ تسیاهزمشوخیاذغ ندروخ لاحرد

 یرامیب صخش هجلامم درومرد هک هداد شرازگ «(۱)نمگ رب » .دننک یم

 ار هدعم یدیسا تاعشرت تسا -هعسن اوت مزیت ونپیه لاحرد نیقلت اب

 :.دهد لیلقت

 الماک هدعم ینارود تاک رح هک تسا هداد ناشن شیامزآ تارک هپ

 رارق نیقلت ںیٹات تحت مزیتونپیه لاحرد دناوتیم شوم روطبو
 مظن و ریثات تحت ناوتیم ار اههدور لامعا هیلک لیلد نیمپب و «دریگ

 تعاسردهک دوش نیقلت هژوسهب قیمع مزیتونپیه لاحرد رگا .دروآرد

 تیقف وماب داتفا دنهاوخ راکب و هدش كي رحت امش یاههدور ینیحم

 مزیت ونپیه لاحرد نیقلتاب یتح .دش دهاوخ ارجا نیقلت نیا مامت

 یشنخ هدعم و هدور رد ار اهوراد زا یخرب شا یدودحأت ناوتیم

 وت هک یکچرک نغور هک دومن نیقلت هژوسهب ناوتیمالثم .درک
 شیامزآ .درک دهاوخن یرثا وت ندب رد تعاس۶۸ ات یاهدروخ

 نیاهک هدش نیقلت یوهب یلو هدشهداد پآ هژوسهب هک تسا هداد ناشن

 تسا هدشعقا و رثؤم الماک هژوس رد و تسا لپسماپ روآیق یوراد

 تاحشرت دیوگیم دنلت راهنأاج : (۲)راردا عفد لامعا و تاحشرت -۵

 مزیت ونپیه لاحرد نیقلت ریثأت تحت دناوتیم ندب قرع و ناهدپآ

 دنکیم وب ار یزایپ هک دوش نیقلت هژوسهب رگا .دوش دایز اي مک
 هاتفادنهاوخ بآ شیاپمشچ ‹ تسا هدش شیاممشچ دراو زایپ بآ ای

1- ۱ 2— The secretions ۰ 



 داذا عفد لامعا و تاحشر ` 4

 .داتفا دهاوخ هب رگ هب هژوسفطا و رع كيرحت اب نینچمه و

 زا کلیه اڑی منکی ی رظن نیا هیلک (ك وب اک ) نم

 e هراب رد تسالاس١۲ زاشیب دودحرد هک لاحب ات ار اہنآ

 .ماهدرگ شیامزا و هب یجت « .منک یم شیامزآ و هعلاطم

۷ ۱ ۱ ۱ e 

 |۳  كوباك داتسا طسوت رفن جنب
 دناهدش مزیت ونپبه

 مدوب هدرک مزیت ونییه رفن دص رامچ روضحرد ار ضنجنپ دادعت

 و دیر وایمدایب ار دوخ تا رطاخ نیرتكاندرد هک مدومن نيقلت امن آ هب

 هک دوب یاهلاس۲۲ مناختخد ناگتفرپاوخ زا. یکی «دینکیم هیرگ

 . یاهیاه و دندوب یراج ناوارف شیاہکشا درک یم هیرگ دیدش یلیخ
 شات درک شاتم ار نایچاشامت همه «درکیم هیرگ دنلب یادصاب

EEاز هنگ لازقسا و هنر تامهک هدح سس  
 . تسا هدش هتشک لبق هتشه فداصت رد مردارب هک داد پا وج

 هک تسا دقتعم E مزیتونییه توت رنات دايدزإ

 دایز مزیت ونییه لاحرد نیقلت هلیسوب ناوت یم ار هد هد یش ناردام سیش

 نیز تسا هدیسر یفلاخم یامشرازگ راردا صوصخ رد یلو .درگ

 راردا ۍلو هدرک داجیا ار دايز رارداهب ليم زونپیهلاحرد نیقلت
 زا یفتهدهب نس یور ردا راب كي (توباک)نم یلو «تسا هدشن جراخ

 یکی «دنکب دهاوخیم شلد راک ره, سک ره متفگ ناگدن وش مزیت ونپیه

 ۱ 5 .درک رارداهب ع ورش ناگدنوشمزیت ونپیه زا

۳ Lactation 



 رد هکیاهژوسهب گا: (۱)مزیتونپیه هلیسوب ندب مسیلوباتم تارییغت ٦

 هدروخناذغ هک تسازور دنچ هک هوشنیقلت «تسا قیمع مزیت ونپیهلاح

 هپ رگا و دوب دهاوخ ندب نوخدنق رد رییغت نیقات هجیتن .تسا

 دنق «تسا هدروخ دايز ینیریشو ټیک ,هچولک هک دوش نیقلت هژوس
 نازیم دشاب هدروخ یزیچ ًاعقاو هکنیانودب «تفر دهاوخالاب شن وخ

 ریظن دیدش فطاوع و ؛دوشیم دایز نیلان ردآ هلیسوب هشيمه نوخ دنق
 و ددرگيم نیلانردآ حشرت بجوم یگدرسفا و تینابصع و تشحو .

 مسج و دوشیم دایز نوخ دنق دوشیم نوخنای رج دراو نیلان ردآ یتقو

 نیقلتاب ار فطاوع نوچ .دیامنیم جیسب رتبثیب تیلاعف یارب ار
 هد مه فطاوع و درک كيرحت یبوخب ناوتیم مزیت ونپیه لاحرد
 نیارپانب دربیمالاب ارنوخدنقمهلات ردآ و دنک یمكي رحت ار لانردآ

 مزیت ونپیهاب هنوگچ هک درک كرد و تفرگ هجیتن یبوغب ناوت یم

 ۱ .درک دایز ار نوخ دنق ناوتيم
 هرس ایا نه و رال

 لاح رد نیقلت قیرط زا نآوتیم از يگدعاگ دح زا شیب یورنوخ

 یهاگ یگدنز فلاخم یاهسنایرج .درکعطق یلکبای درک مک مزیتونپیه
 مو فطاوء یوررب و دهدیم رییغت ار یناور و یقالخا تایصوصخ

 یوررب یب ولطمان یمسچ تارثا هجیتن ردو دراذگیمرثاام تاساسحا

 نیمه عبات یهاگ نانز یگدعاق نارود لاثم ناونعب تشاد دهاوخ ام

 دعومزا رتدوز مه یهاگ و دنتفایم ییخاتهب یهاگ هک دنتسه لماوع

 "".درک میظنت ناوتيم مزیت رنپیه هلیسوب هک دنوشیم زاغآ ررقم

 ازم فح قا هنوز موو ن توف و زاوا توغ ف علوا اأ
Changes in metabolisin 

2= Menstruation 



 یگتخوس و مزیتونپییه ا ۱ ۹
 ۳ خح جم ام ۱

 دیوگیمدنلت راهناج : (ربتیپوتی یزیرنوخردبزتونپیهرآ 4۸

 یاهیزیرنوخ هک درک نیقلت هژوسهب ناوت یم قّیتع-نیتوتپیه رد

 سو ° .دوش عطق شندب تسوپ اي ینیب زا

 باتک ۲۳۵ دد رد دنلت راهناچ ۽ (۲)یگتخوس و مزیتونپیه ٩-

 هتف رباوختسد تشپ ارپ یراکدوخ ای دادم كون رگا . .دسی ون یم دوخ

 " رد یگتخوس تارثا ؛تسا راگیس شخآهک مینک نیقلت واهب و میراذگب

 دنچ هکلب هلصافالب و یروفهن هتبلا دش دهاوخ رهاظ شتسد تسوپ

 .دز دهاوخ لوات دادم ای راکدوخ راشف لحم یرادیب زا دعب تعاس

 ناف ؛نیشلق اب نا را» ۶ سم ون یم دنلت راهناج : (۳)شمارآ ۰

 نيا هک درک شومارف دیابن یلو ‹دیآ یم تسدب مزیت ونپیه لاح

 یگدنز صاخ لاوحاوعاضوارد مزیت ونپیه نودپ یخرپ ار شمارآ
 تساهدش شرازگ ںیخا یاپملاس رد . دن روآ یم تسدب مه یعامتجا و

 نیقلتاپ هارمه روآباوخ یاه وراد زا ناوتیم شمارآ داجیا یارب هک

 ا .درک هدافتسا زین

 شمادآ ناگتفرباوخ - شمادآ
 . اههرهچزا هک دن راد یقیمع

 .تسا نابامن یبوخب

1- Bleeding of the nose and skin 2¬ Burns ` 3 Weals 



 ۱ ۱ زین ونپیهدوخ

 هدنوشمزیتونپیه نورد موبضمان یایند 5

 نالوغ بی رف ونشم نالوصا یب لسگب

 یئاج دنلب ذاوت هک یلصا فی رش زا ون هک
  یلامج اب وت نفدد ذ یلاوذ یب جوارب وت

 یلادخ وترب ذ وت یلالجلاوذ نآ زا ون
 یدید هچ دوخ لامجز یدبدبان زونهون

 یلآ رب دوخ نوردز یباتفآ وچ یرحس

 یغیمربرد هب يهم هک یفیردد ناهن نینچوت
 یلاقلشوخ ویهم هکار نن خیموت نآردب

 «یرکف صاخ تالاح راچد ناگدنوش مزیت ونپیه تاقوا یهاگ ۱

 راچدهب ذج و هسلخ لاحرد افرع هک دنوشیم یناور و یحور یبصع

 رگا رگید صاخشا یارب تالاح نیا كرد هک .دنوشیم تالاح نامه

 و كرد نازيم تبسن اریز .تسا لکشم رایسب رایسب دشابن لاحم

 دازردام روک هیبش نارگیدهب تبسن هدش مزیت ونپیه صخش ساسحا
 دناوت یمنار یتشور ینعمدا زردام نوک .نآ زادمشچ هپ ٹبسن دشاب یم

 روک هب رگا «دمپمب دناوتیمن ار اہلگ ثگنر و اپگنر ینعم ‹دمہفب
 زمرق شتآ و تسا یبآ نامسآ و تسا دیفس فرب دن وگب داززردام

 .دیمہف دهاوخنار یزمرق و یدیفس ینحم تسا



 . هدنوش مزیت ونپیه نورد موهنما یایند ۳

 .و هماش سح نودب و روگ ورک ام هک «دندقتعم افرع زا یخرب
 رالیب و هاگآ ینافرع تاجرد و تالاح زا روبع زا سپ «میقسه هسمال

 یرادیبع ونکی مزیت ونپیه|ک تفگ دياب باسح نیا اب . . میوشیم انیب و

 |« تسا ريمض يرادیپ «تسا حور یرادیب .تسا_نهذ يراديپ .تساز

 نا ت وشمزیت ونپیه و قیمع هسلخ تلاح رد افرع «تسا ینیبعقاو

 رداق ناشدوخهن هک دنوشیم یتالاح راچد قیمع مزیتونپیه تلاح رد

 .مینک كرد ار تالاح نآ مین زاوتیم امهن و دنتسه تالاح نآ نایب هب

 دوخ راعشا صاختالاح نیمهرد ناگدنسیون و ارعش زا یخرب
 رامشانآ ام یتقوهک « دناهتشون ار دوخ یاههتشون و دناهدورس ار

 اهمظن و شن نيا روطچهک مینک یم بجعت میناوخیم ار اههتشون و

 .دنتسه موپضم ف وا نیعرد هک «دناهدش هدو رس

 :دیتک هجوت نمروهناج ترایع نیاهب الثم

 ار لخاد مشچ هدننک جګ هیس یاهرپا و دنا دناهدشهدیشاپ مهزا تریصب یاهزرم|
 مس تنی ا و ی: ا یس تو

 | ناشنارند وبو ت تقیقح ح امپهک تخانش "میهاوخار تمظعاب روننآ تقوهچ .دناهدناشوپ

 ت .داد دهاوخ

 «دناهدشاپ مت ریصب یاهزرم» ترابع هب نمروه یاههتفگ رد

 .دینک تقد

 : دیوگیم كيلب م ایلی و

 .تسا ثگرم هشیدنا ن نتساوخ و یئاناوت «تسا يگدنز هشیدنا

 ۳ ام یارب یهاگ ناگبن وش مزیت ونپیه راتفگ و اههشیدنا

 .تسا .كرد

 مدوخ «مدوخنم ایآ ءمتسه ازجم .ماهتسب «متسهادج ایندزا «منکیم ساسحا ۱
 ۲ .یرگید ناویحای ؛متسه يرګیدصخش اب متا

 داجیا هدن وشم نیت ونپیه رد ناوتیم ار یتیفیک و تالاح عون ره



 ۳۱۳ ۱ . . زین ونپیهدوخ

 نخ رخ شک ار شدوخ هک یسک ای و .درک

 ‹ یگدرسفا «یداش .یتسم تالاح .دروآ دوجوب دوخ رد دناوتیم

 تالاح نیا مه یهاگ و «ندرک ینارنخس «نتشون «نتفگ رمش دادعتسا

 اهدیئ وزیکسا اپ یرتسیه نارامیب الثم «دنیآیم دوجوب یدوخبدوخ
 یلکب هک دن وشیم یرگید یایند دراو «دنوشیم مزیتونییه یتقو

 .تسا مو فمان ام یا رب

 ,دنک یم دوعص ناش راذفا» کا قرغ «دننک یم ساسحا

 .«دوشیم راخب

 دینک كرد دیناوتیم ار «رکف ندرکدوعص و ندش راخب» امش ایآ

 .تسا یتلاحهچ و هنوگچ هک

 ه رطق ه رطق نم» : تفگ یم ز ونییه لاحرد اه دیت وزیکسا زا یکی

 دین ام رقپ هظح الم «.۰.. مذگ یم دساق ار ایند و مزي ر یم ایند یور رپ

 «دزیرپ ایند یور رب هرطقهرطق دناوتیم درفكي هنوگچ و رولمچ

 .دراد را رقاید دیاجک رد شدو e ؟ یک رزب نیاب رگ .تمظع نیاب یایند

 ؛مینک كرد ار صخشنیا عضو مین :اوت یمنام هک دیئامرفیم هظحالم

 . تسا هناوید « دی وگ يم نایذه وا مین وگب هکنیارگم

 «د وسن یم ح راخ من د زا متاساسحا و راکفا» : دی وگ یم ی رگید

 . دوش ح راخ ندب زا تاساسحا و راکفا تسا نکمم هن وگچ

 زا ندشزی ربل «موریمرس مراد نمو دناهدرک زیربل ارم اهقشع ءاپمیداش»

 ؟هچ ینعی «نتفررس» یلو تسا كرد لپاق قشع و یداش

 ۰۰م رادن یتاساسحا و راکفا العف «ماهداد ضرق ار متاساسحا و راکفا نم»

 ۱ .«دننکیم لرتنکارم رود هار زا نارگید»

 دنلب یادصاب ار یرامشا ای تگنهآ اي راکفا ناگ دن وش مزیت وتپیه



 یزب رب سمش نابذ زا زونپیه لاح ۱ ۳۹۵

 ات هچ و دننکب هچ دیوگب انآ هب یئ را دص تسا نکمم «دن ونشیم

 ر وعش زا دنا زستیم « دنک یم مزیت ونپیه ار دوخ هك یصخش ]

 دك مایل. واب | ار یگدنزآ تالکشم : لحهار هک ده | وخډ دوخ هاگآد وخاڏ [

 ره کک ا «دنک یم مزیت ونپیه ار دوخ هک یصخش =

 اب هک دنیبهب دناوتیم .دنیبهب دهاوخیم هک ار یلحمره و هرظتم

 تروصنیارد و تسا هدش شوغآمه ناکشیپ رنه و نارتخد نی رتاییز

 .دراذگب یقرف تیعقا و اب دناوتیمن هاگچیه

 :یزیربت سمش نابززا زونپیه لاح

 ۲ منادن راي زا دوخ هک منانچ زورما

 منادن داخ زا لگ هک منانچ ذورما

 درب ددب لاح نادب راب ارم زورما ۰

 منادن داب زا دوخ هک منانچ را اب

 تسیل مربخدوخ هم مززادمگنچنوچ
 مادن دارسا د میوگ یمه دارسا

 ۱ مدنیآ رد زورو بشز منأدن قرف نم

 ۰ ناریحدمتسم نانچ دادید شنیب دد

 منادن داند دوب مغارف دون زک

 رد ینعی ذدرما دیوگ یم هک دزب یفوصد فداع یزب رب سمش رعش نیا دد

 صیصخشت اد ادخ ینعب داب دوخ نیب قرف هک مداد یلاح نانیبن آ زونییه لاح



 خودهیپنویزم  . ۱ ۱ 1۶

 . ماءهدش یکی یناهیک ی دری نامهای ادخ اب ینعب «مهدیمن

 کر اب هک دروآ ر دینلاحب ارم قح ینمی رای زورفا دیوگ یم مود رطس رد

 روطسدد «ېدادن ربخ دوخ یادص زاهک متسه هگنچ زاس دنتام دیوگ یم دعبد مدش

 مهدیمنصیخشت اد زددوبش هک متسه هسلخد زونپیهلاحدد نانچن آ دیوگیم ت

 . مهدیمل زیمتاد یکیراتد دون

 دی وگ ید دعب رطسدنچرد یزیربت سمش

 وسنیا ايب یداتساوت ءوسره ورم یئوک ارم ۱

 منادیمت ا ار وس یب یوس نآ نم هک

 | یرازابویوک ددنانم یقین او

 منادیمن «منادیمن ادوک نیاد رازاب نیا هک

 دیژ هدنآ زا یاهدئام دنچ

 هک دناهدرک هظحالم «دیشاب یک اشا «ینیمز یاههدام» بانک رکا

 ینعیهدئام..دنتسه قمعت لباقرایسب هک یندنازمت واج یاخ راک شف اههدئام نیا

 باتک نیا یوررب هک تسا یهجوتروخرد مسا نیاو هتسارآ ماعطهب ناوح ای هرفس
 باتک نیاینعی ؛تسا یحور هدئام كي باتک نیا نم هدیقعهب .تسا. هدش هتشاذگ

 . «تسینرعش باتک نیا یاههتشون «تسا یحور ذیذل یاذغزارپ هک تسیاهرفس كب

 «دنا وخیمهک سک رهدرادیم اورکفتب ار ناسنا الواهک یئاههتشون یلو تسا رثن هکلُ

 ؛تسا نیشنلدو نیریش لاح نیعزد ؛دوشزک رمتم رتشیبنآینعم یورهک دنک یم تقد

 زا .دهویم تسد امشهب یتلاح هچ یدعسرعش تیب نیا ندنا وخزا دینیبهب



 دی هددنآ زا یاهدئام دنچ رپ

 میوگب وت اب لد مغ یئایب هک مدوب هتفک
 ۱ . ینابیوت نوچ دورب لرزامغ هک میوگب هچ ۱ ۱

 ریز رد ؛قمىت لباق ینعم اب یلو «دنتسه لیمقننا زا یئاههتشون اههدئام

 :دیاوفتس دناهدش باخت او نچ تسد هک ار اههدیامذا یراتفگ

 ا تسیگ زژبعنام ندرب نایمذا شوخ رد ادیگتساش هشدنا د

 اب ,هتف رنداکپ نآ دد یلکشم تاحالطصاو تاغل هک لاح نیعدد تدابع نبا

 تاملک د تافل مامتاب امش «دنک رکف نآیدد دنک یم راداداد هدنناوخ نیا دوجو .

 رکف زرط «تسا ون راتفک یل ومعم تاغل و تاملک نیمه اب یلو دیداد یئ اانشآ نآ

 واد: دسیون یه یز ربت سم. باتک همدقمدد یتشد دنک یم نایب اد یصوصخم

 وهایه نبا دو جا هدرک یاّرحا هچ ,دیوجیم هسچ «دهاوخیم هچ

 . ؟ تسا یلافوط هچ یاعمنا

 ۱ اف ر .حدد زومرب وز شما یاهدبونو ربذپان فیصوت مومه زا یاهلاه د

 . زا یکیدادمهب هکتسنیا لم ؛میتفایم یزیربت سمش ناوبد هبیتفد « .. دریک یه
 هک فست ازا رتیلک «رتلماش , یالاو یناهج رد تا دراو تسدرود ناگ داش.

 ناک داتس هک مياهتفاب هاد یئاجب «مینک یم ریس تسا هتفرگ رب رد اد نادک اخنیا

 یطیحم د لماش حور نآ اب «دشیوگ یم نخس مدآ ابو دنتسه یاهدنز تادوجوم

 ۱ ۱ . میوشیم كيدزن هتفرگ رب ردار یهانتیال یاضف هک

 درپیم درجم یئابیز ج واهب «قلطم لامک فرطب وا اریز .تسین پیجع نیاو .
 ا تانئاك همه هک دوج و تقفح تقمقح فارطب «یهانتیالو ناکمالهب ؛یئوسیب یوسب

 ۱ . دد ريم تسا هدرک نشدرو

 . هب «دناشکبیم ینعم هبو ف رصنم زا ی دودحماتهب دودحم زا ارام

 ۱ «دیوگیم نخی اهن آ اب ودباپیم هارتاساسحاو حودریذپان رببعتو شوماخ تان ونکم ۰



 ۳۹۸ ۰ مزیت ونپیهدوخ

 یناعمامرب .دنکیم فطعنم رتالابدمیظع «یدوخ»هبدع زتنم نامریفح «دوخ»زآ ارام
 « . ميئوگب میئاوتیمن یلد مینک یم ساسحا هک دزیریم یمیهافمد

 سمش هک مينادیمد «تسا بیترت نیمهب اههدئام رد اههتشون و بلاطم رتشیپ

 دمآیمدد مزیتونپیه دوخ تلاحب تفدرهد ا یفوص ك «دوب فراع كب یزو ربت

 یتلاح رد ءةتشون یتالاح نینچ رد اد اههدئام زین دیژ هردنآ «دورسیماد شراعشا

 :دیلک تقدریذ رددیژ هددن | یاههتفگ هبالاح قیمعزونپیهرد .قیمعهسلخرد

 ( ۱ ) هدئام

 اما دشک یمدوخب اد ام هدشوجن یاههمشچ بارسذ هباس رپ یاههشیب ءا

 هب نیمزرس ره اریذ دبلطب ام سوه هک دیشوج دنهاوخ یئاجدد رتشیب اههمشچ ,
 دن ا4لدنا «نآ نوماریپ دادنا مشچ د.د رس ذی یه یتسهتدوص ام ندش كىدزق تس

 زی ام كيدزن یتحد مينیبیمن ار قفا هنا رک او ددرگیم هدرتسگ ام یاب شییپرد

 دی کک نارو نی ر یار چ

 یلاح هک مزیت ونپیهدوخ لاح رد اههتشون روطنیا
 دوشیم مالا .تسا ینافرع یتسمزا

 (۲) هدئام
 لابندب« دوخ یربهد یارب هک دوب یهاوخ یسک نوچمه ,لئاناتان یا ءوتو

 : دراد تسدب ار نآلمشم دوخ هک تساود یرون

 ادج وت زا نورقناباپ ات یرادیم هاگن دوخاب هناک ادج تامولعم زا هچن 7
 ؟ یهنیم شززا نآرب همهنا ارچ .دنام دهاوخ



A.دبرژ هددنآ زا هدگام دنچ ۱  

 (۳) هدئام

 شیاسآ زج یشياسآ نم ,شمادآ هک رتهب ناجیهرب يک دنز كب ,لئانتن |
 یئ ورین رهد سوه.ره دودا ادابمهک مداد ميبنآزاومنک یمن وزد آ ت هک رم باوخ . باوخ |

 . دهد مراذآ ماهتخاس هن شدنسرخ يک دنذ نارود رد هک ؛

 رششیب«تسیف يب یکی دنیا هکینادیموت هکنیاهن رکم قشع ,هنهقالع لات ۱

 هن هک 4 مریگبتفلا اه اهلالمد اه,ددن اب : ماهتسناوتنم هک دوب یقشعیب ميزا

 ۱ ا . مداهت یم ندرک اه آب یراوشدهب

 ¦ تسيل رگید زیچ هتسشندر و قوش زج هددنا/

 «ندش راشرس راوازس یناجیه رهو تسا یگیاریپیب روعن رد یدزجومر

 ساحره یی رداد هتکن نیا ایآ .دنادن ریذپ نپ یبهذم نوچ نم یاهناجیه
 م

 . تسا ریذپاف ناباپ شروضحإ

 یلاح هک مزیت ونپیهدوخ لاحرد اههتشون روطنیا
 نوشیم ماهلا «تسا یناف رع یتسمزا

 ( ۴ ) هدئام

  دیمهف یمهچ دینیبهب هب .دیشیدنیباهنآ ےرابردد دیناوخب داب نیدنچاد هدئامره

 دنتسه خلتد نی ریش ۰ هوشاهتبرش هک روطنامه .دهدیم تسدامشب یساسحا هچو
 .دنزادامحور یارب یصاخ هزم كره دنشابیم حر یانغ هک اههتشون هنوگنامه

 . دیئامرغب تقد زی ںی هدئام نیاهب

 . مزومآ یم دوش وتبنم «لگاناقان



 ۳۲۰ مزیت ونیهدوخ

 نیا هک تساتساد «تسا هتسویپ امب «رفسف هبرفسف شبات نوجمهام لامفا

 هتفابیشزدا امناود رگ اد .تساهنامهزا زین ام یگ نبات اما «دیاسرفیم اداملاعفا

 ۱ . تسا هتخوس رگمد یاهنادد زارت دوشرب هک تسنبا زا
 «مامدیدادامش «دیااهدش روهطوفیرحس هدیپسدد هک یدوانهب یاهرا زتشک یا .

 مسن شزاون ره هکنياد ماهتسشن نت امش جاومارد «هگند یبآ یاههچابرد یاد

 . تسا هتشاداد دنخل هبا رم نادنخ

 ( ۵ ) هدئام

 یاهشاذ «لوعجم رها نیوکت «ناهنپ راک دوجو ضماغ تالاعفنا و لعف

 ینوگ رگ دلاح دهکاهم رک د هلیددناگناورب نوچاهراظتنا ءاهیک دزباوخ.داوشد

 نمبچیه ءاگنابهداو دی آ دیذپنمذا دیاب هک یاهذان دوج وممتشاذگ یمد متفخیم

 ۰ ددرگ رادبدپ «دوبن. دننام "

 دیژمددن | مزیت ونپیه لاح ردزآ رغایآ دینیب هب «دینک تقد ری شش هدئامهب

 . دنک نایب باختنا هدابرد ادیتاللمج نینچتسا هدوب رداق

 تالمجتاملک زا «دنتسهیبوخ راکتعنصودنمشناد ناگ دنسبو دا رعش یخرب

 د هتخاس هک دنتسه رگید یاههتشوند راعشا یخربیلو «دنزاسیم یئابیذد نیشنلد

 داعشا تسا هلمج نآزا «دناهدش ماهلا یرگید یایند زا هکلب «دناهدشن هتخادرپ

 هددن ]یاههتشون هلمجزاو ءایلوا هرک ذئرد افرعیاههتشون و ی زب ربت سمشد ظفاح

 . . دیناوخهب ریزرد اد مشش هدئامالاحو ینیمز یاههدئامرد دی

 )۶ ) هدئام

 باختنا

 حیج رتاهنتهن نه مشچهب باختنا هدوب ریذپانلمحت میارب هداومهباختنا مدزل



 دژ هددئآ زا هدگام دنج ۱ ۳۳۹

 یزیگنایارهوحنب .مدیزگ یمن رب هک دوبیرگیدزیچندزسپ هکلب «ءزیچنداهن

 دمب نیا .ددادن دعبكي زج نامز هک زین ارهتکن نیاوآ متفابیمدد اد تاعاس کش

 بگیریم نآ هک نم یاهیوه 1 ریزیدفاب خارف متشأد وزرا هک ذوب یطخ

 . داهن یم یرگید سس رباپ یکی

 )؟ یسک هچ هچ دیماب د یو EEL نارد اهتذل رازابهب |

 تشآدعک رار یدحاو زیچ رهەب اهزیچ ا دامشیم یرادقمد

 یلاح هک مزیت ونپیهدوخ لاح رد اههتشون روطنبا
 ۱ هوشیم ماهلا ,تسا یناف رع یتسمزا

 )۲۷ ) مدئام
 دا زآ یاهلکش ۱

 نیشناج یریذیاد ناباپدوطب هچرگ | «دریذپیم تایاپ نیمز تورث هک منادیم نمد
 رگا ءدنام دهاوخیهت «نمردارب یا وت یارب ماهدرک یهت نم هک یزغاس ودشاب ریذپ
 ودازآ یاهکشا یا !یدامریغ یاههشیدنا یا امش هامش اما ؛دشاب كيدزن همشچ هچ

 " یمامت یاهرغاس« تقیقح یاهرفاس «یهلا تفرعم یا ءاهشاد یا ؛یک دنز دنبیب
 ندز هناچ هب نارک ادوس نوچ دیاب دیزیددرفام یاهبل رب هکن|یارب ارچ «ریذپا
 امشكنخ بآو دنادرگ یهئاد هک تسف يفاكام یگنلت مامت هکنآ لاحد ؟ تخاد رپ
 هوبدهاوخ زی ربل نانچمه ددرک هدوشک امش یوسب هک یاهزاتبل رهیارب هداومه
 نیررتکچوک و تساشزرا مهیئادخ هک رزبهمشچ نیا یاههرطق هک ماهتفایدد نم
 . دیامن یمزاباهرب ار !دخندوب عماجد لامک زادو تسیفاک اد ام یتسمسنآ هرطف
 ؟ دوبیمن هک اههچ يوزرآ رد نم یگنا ويد ,لاح نآرد ءاما



 اب (زیلونییهدوخ

 یلاح هک مزیت ونپیهدوخ لاح رد اههتش ون دوطنیا
 دوشیم ماهل .تسا ینافرع یتسمزا

 مشقت هدئام

 ۰ یدبواج قوش

 نايم رد ادیدبداج قوشو ددنبنلد یزیچهب نیمز یورربهکنآآ تخبشوخا

 رشب هک اجنآ رهو هداوناخو هناخزا .دروآ رد شدرگب ناهج تما یاهینوک کد

 تشد هناقشاع یاهیرادافوو رادباپ یاهینابرهم زا .تسجیم یشیاسآ نآ رد

 یاهزان زیچ ره هک متفگ ی م .مدوب دازیب دزاس مان هبار تاادع هچ رهد اههشبدنآ هب

 5 . دبایب رظتنمد دام آیمامت هباد امدیاب هداومه

 یثاسداب ای یگ درب

 ارنآ هدناهدوب هداد هولج دذگ ددز نب ادیدازآ هنوک ره اهباتک زا یخ رب

 . دد هک ,اهكسخداخ هناد نوجمه «دنتسنادیمن یئاسداپ اب یگ درب ندبزگ ربزج

 هدنزیم هسرپو دشک ی مرپ «دنک داوتسا هشید نآ رد هک یروراب نمذ یوجتسج

 . دهدیمن لگ دیابن نوکسات

 ردو دناسدیما یئاجباد نایمدآ لالدتسا هک مدوب هتخومآ اهسالک ددنوچ

 درک شیادیپ دیابهک دنک دوجد ضرع هناوتیمیفلاخم.لالدتسا «لالدتساره ربا رب
 . متخادرپیمنآ یوجتسجب زارد یاههداج نایمرد ءاگهک



 متخوخ آدوخب .مدربیم رسب یاهدنیآ هن وگ رهربذیلد ویمئاد داظتنا ددنم

 هگنددیب دماب هدیآیم دیدپ تڈلره ربارب ددهک تذل زا یراددوخرب شطع هک

 :شیپ زا هدامآ یاهخساپ رباربرد یئاهشسرپ نوجمه «دیوج یشیپ نآ زا عتمترب
 ینابایب ددو تخاسیم ادیوه نمرب یشطع «همشچ رح هک دوب نیا ردنم یتخبشوخ
 ناجیهودوش ریذرد اددوخ بنو باتزوس مهزاب ؛تسین یندناشنورف شطع بآیپ

 : مدادیم حیج رت نآرب فیش روخ

aoa O Oy a E: 

 ` یلاح هک مزیت ونېيهدوخ لاحردد اههتشون دوطنبا
 دوشیم ماهلا «تسا ینافرع یتسمزا

 مهن هدام

 . ادخ لکش زیچ همه

 یکیهب سیزا سان زاب درب دری ذپیمدوخبادخ هک اد نوک انوگ یاهلک دوت

 مجند شیاتس ددوت تٽابث «یزاسیم اثبات اد دوخ یزابیملد نادبو :یرگن : اهنآزاا

 هدشیم هدنک ارپرتشیب تساوخیم ملد «دهدیم
 ۱ دخول هثبدرف یاهدد همه سپرد

 .تساادخلکش ز زیچ همهدتسا ینتشاد تسود ءادخ یاهلکش همه ؛تسا هداتسا

 مهد هدئام

 رتابیز یگدنز
 یگناذرف .دندنسرخ نادب نامجرم هک د شاب نیاذآ رتابی دناوتيمیگ دنز /

 «هتسیز طایتحاهب هایسب زورماهباننم هک خدآ..تسا قشعدد هکلب ؛تسینلقد|



 ۳۳۳ مزیت ونپیهدوخ

 :اجنآات ! یدازآیا یئاهدیا .تشاده نوناق دیاب «هذات نوناقذآ یربنامرف یارب

 ار ا ایبنم وداد تن تنسدد هکیا - ) مهاوخ شیپ دب دباب اب شرتسک دناوتبنم ی سوهحهک

 . یورپ رتسبپ مهزاب یناوتب هک درب مهاوخ یئاجبات
 ؟تخاسدهاوخاهر قطنم نارگ یاهریجن زینب ژاارم هشیدنا یسک چاغدا

 -.ددرگیم نوک رگ د «مذادرپیم شاببهب هکنیمه «نم تارثأت ي نیرت هنامیمص

 مهدزاب هدئام

 یتسرپ دوخ رب یگنلک هبرض
 یرآ «مرادن یزاین ندوب تخبشوخ هب هک نادداب دوخب متساوت هک یزود

 یتخبشوخ مدادن زاین یزپچ هبندوب تخبشوخ یارب هک دشنیقب نمرب هک زورن آزا

 مدردآ دورفیتسرپ دوخ رب یگنلک هبرش کنآ زاسپ یئوک .دیزگ هداخ مدوجدرد

 متساوتیم هک مدرد آرد نادوف هب یداشزا یاهمشچ نانچشب وخ لوزا هگن دد یب

 ندادناشن اهیگدنزومآ نیرتهب هک متفابدد .منک باريس نآزا ار رگیدمذ رم همه

 . مدرمشبجادشوخ هدهع رب یاسر نوچ اردوخ یتخبشوخ هاگنآ تسا هنومن

 ردک ارت دورس یافص تسنکمم هک ه یی آ زا رگید ؛تشرس داش نادر یا

 . رادم یاره دزاس

 دد ,تساهدنیاپ نادذگ ر وماهب تبس هک ءادخ هک ماهتفایرد هکنيا نم اما

 تیدبازا نآ رهرد ما وتیم ههکنیا نمد .دداد اج قشعرد هکلب ,درادن یاج ءایشا

 . مریب ظح مارآ

 یسربنادب گر نآیپدد «ینامب هنامداش تلاح نیاددیناونیمن رکا

 ۱ ,نیلد یک ریخ یا
 سگ رب رد ارم یدادیب .



 سس سس

 قطنم هاگهیکت - مهدزاود هدئام " : . ۲۲۵

 .مدودب نآ ذا نم

 « متبه یدام ریغ منک اعدا هک

 مدادیم تسود فاص قفأ یا ءارت اما

 مریمیم دنبب لد نامسآ هشوک كي هب اهنت رک ا نم
 منادیم نم هک ان آ ات

 تسي شا زارت ینامسجد رتیدام زىچ چیه

 نآ نتفایدد ینمیءوت نانغس نداد شوک

 مهاوخیمن یگید نم

 منامب داظتا رد لء نبا ندیشچ یارب

 . یلاح هک مزیت ونپیهدوخ لاحرد اههتشون ر وطنيا
 دوشیم ماهلا .تسا ینافرع یتسمزا

  مهدزا ود هدئام

 . قطنم هاگ هیکت
 و تسهیقطنم تسا هدز دنویپ قطنم هاک هیکت هبا امهشیدنا ,شزغل زا میب

 طارفااماذزاسیم نیگمشخ ارم ندوبیفطنم ریغ .دزبرک یم قطنم زا هک یزبچ

 دنتسه زین یلاسک و دننک یم لالدتسا هک نتسه یناسک .دنک یم ماهلذ قطنم دد

 هسبنم «دنادب راک اطخ ندیپت دد امد ,نم لغم رک | .دنهدیمقح نارگییدب هک
 زاهک دنتسه یناسک د دنرذگ یم یکدنذ رسا هک دنتسه یناسک .مهديمقح ملد

 ,مباینیهاگ آ نتشیوخ رب نم تسین قطنم هک اجنآ هدنشوپیم مشچ نتشاد قح
 ماا یبدد ینامزرید هک اک هچ ارمانم هشیدنانیرتنادنخ و نیرت یما رگ یا

 ؛ مزاس رگ هولج عورشم ارت شیادیپ هک



 ry ۱ . . مزیت ونپیهدوخ

 مهدزیس هدئام

 ریذپلد یسانش قح

 تساوخرد ار ار یک ابآ مآ رد یتسه هب هکنآ زا شیپ مناديمن چیهنم

 یسانشقح «یزآ ,تسا مزال میارب زیچ همه ماهدنز هک ن ونک ااما ,هن اب مدرک یه
 نیرتمک هک تسا دنسیلدد مزال نانچ نم یارب نتشاد تسودد تسا ریذیلد نانچ

 هچرههک دزومآیم نمب یسانشقح زای .دزیگنایمرب ملددد یساپس ؛میسن شزاول
 ' . مک م هارف یتخبشوخ هام دب آ یم میوسب

 شیوخ زا زیرگ
 «دوخبمارثحاهک یئانکنت زارفزا مزیرگکب شیوخزا متسن ناوتیم رکا | هک ہو

 . یفسعارپ اهآ .تسا هدوشک میسن رهب نم ینیب هچیرد .مدیهجیم هدنکفانآ رد ایم

 یبقاوع ادرف داکنیا هکدآ طرشب .... نتشازفارب نابداب دوخ هناخاتسک د یئارجام

 . دشاب هتشادن

 نکش دهع هدنی ۲ یا

 هتشذگ وناز هبرض كی اب «منک شهج هکلب «میوپن هار رگید مهازوخیم نم
 هدعوبدایز نم «مشاب هتشادن دوخمدعد ماجاب یراک رگید ءمنک داکناو منارب ار دوخ

 ! مدادیم تسود هچارت نکشدهع هدنیآ یا !ماهدرک افو شیوخ

 ۱ هدنیآ هب زی رگ
 هدنرپ کا ؟درب دناوتدوخ اب ارتناداسهوک اب ایددمیسن مادک «نمهشیدنایا

 ات ارت « لاح نامذ » ! نامب بیشن رپ ءهرخص نیا یذدرب نابوک لابو نازرل «یبآ
 .یزبرگیمهدنب آهب دی دادیم رب زیخدوخهاگل همهاب وت .دربیم رت رددەچ ره دناوتیم



 «ندوب» لماک فثح- دریمنهویم رگ -مهدداهچهدئام ۳۳۲

 ارم نم ذدربد یگتفشآ .....ا هدشن حرط یاهشسرپ !هزات یاهینارگن !ءآ ۰
 زارفربد مدادن شدواب رگمد نم .مامديشچ اهقا ات اد نآ یخلت ,هتخاس هتسن

 ! دینک رباج زاارح باق رغیاهداب یا موشیم مخ هجیک رسیب هدنیآ بادرک

 مهدراهچ هدئام

 ۱ .هریمن هویم رگا
 ار دوخ دیابوت هک منادیم «یاهدیچیپ درف تذلدد هک یممط شوخ هویم یا

 هک دياب هدر وت نوماریپ تفاطل نیا هک دياب سپ .ینذ هناوج ات یئوگ ےک را

 ۰ هتسباد نیمرب اریذ !دریمب هک دیاب دول ادهشد ریذپلد نادارف ت تشوگ نیا ادریمب

 « دنامیماهنت ریمل هویم رک | »هک منادیمنم .ینامب هدنزوناتد ریمب هک دیاب «تس

 « ندوب »لماک فذح

 روص میوگب ملیع دوطب ماهتساوش زک ره نماما - تسا نآای تسانیا اب
 امشیبیاهایندزا راش رس و :تسا نکممریغ میاربود نیازا كیمادک
 نآ رد هک یلاضفزا نوچ اجن آرد ؟رتشیب یکیهند هاگراتس نآب دددحم یئایئد |

 ادیپ مداصت نآ اب نم نهذ هک زوم ؟ دوش تا هچ مارگ تساجرباپ لقث هو
 نادقفای نام روضحكي .دنک ذاورپ نآرد دن وت یمن نمود هک یئالخ .دنک ی
 مولعم هک یریذپ شیازسفا نادقف - لومعمد لماع نادقف دحاد نآرد  عونم
 فذحاب دیآیم دیدپ دوب یجیددت شهاک اب هک یدوب ٩ ,دش ژاغآ اجک زا تسب

 ٩ یناهگ ات ۳



 ۳۸ ۱ مزیت ونپیهدوخ

  ءایلواالا ةركذت باتک زا افرع راتفگ

 مزیت ونییهدوخقیمع ۀلحرمهب رکفزک رمتونتفگ رک درثا دنا ریا شیوا ردوافره

 رد دننک یم ادیپ یاهداعلاقراخ یرایش ره و یهاگ ۲ ؛ینیبنشورلاحنآ ردو .دنسرریم
 دنچ ریزرد ‹ تسا یندینش رثن ای رعشزا معا اهنآ راتفگ یحور صاخ تلاح نینچ
 .میسيونیم «هایل والا ةرک ذت» باتک زا افرعزا یعخرب راتفگ زا هنومن

 ¬ خیش 2 ارفف ۰ لاحح رشرد تسا یباتک مان «ءایلوالاةرکذت»

 ۱ .تسا هدرک فیلأت ار نآ یروباشین راطع

 وت رظنب : هک دنک یم لاوس هفینحوبا مانب افرع زا یکی زا قداصرفعج ماما
 ؟تسا ىسك ەچ لقاع

 و یبوخ « رشو ريخ ییوخب هک تسا یسک لقاع : دهدیم باوج هفینحو با
 .دهدب زیمتو صیخشت ار یدب

 ۱ ا ار راکنیا دنناوتیم مه تاناویح هک دنیامرفیم قداصرفعج ماما

 . دنسانشیم بوخ دنزب اروا هک یسک و دهدب !ذغو فط یناویح هب هک یسک

 باوج قداصرفعج ماما ؟ تسیک لقاع امش رظنب سپ « دسرپیم هفینحوبا
 ود نیبو دوش لئاف صیخشت و زیمت رشودو ربخود نايم هک تسا یسک لقاع دهدیم
 .دنک باختنا ار «نیرشلاریع» رشود نیبو «نیریخلاریخ» «ریخ

 یماطسب دب زیاب زا راتفآ

 مشچ هب» : دیوگیم تسا افرع زا یکی یماطسب دیزپ اب دینادیم هکیروطب ۱

 دیناسر ءانغتسا ةجرد هب تادوج وم همهزا ارم هکنآ زادعب «متسیرگن قحرد «نیقیز
 ۰. تیوه تمظعو درک اراکشآ نم رب رارسا بیاجعو دینادرگ رونم دوخ رون هب و



 یماطس دیزیاب زا راف .. ۹

 شیوختافصو رارسا ردو متسیرگن دوخرب «قح» زا نم ؛دروآ ادیپ نمرب شیوخ

 ۱ «. مدرک لمأت

 7" وب تملظ قحرون بنجرد نمرون

 .تشگ تراقح نیع قح تمظع بنج رد نم تمظع

 .دش رادنپ نیع قح تزع بنجرد نم تزع

 .ترودک همه اج نیاو دوب تافصهمه اجنآ

 :مدرک هاگن نوچ زاب

 هچزه « متسنادوا تزع و تمظهزا دوخ تیزع «مدیدوا رون هب دوخ «دوب»

 و فاصنا مشچهب «تفایوزا .تفای هچره مبلاق دید درک متسناوتوا تردقهب مدرک

 مدوب هتشادنپ نمو نم زا «دوب قح زا «دوخ» شتسرپ همه «مدرک رظن تقیقحو
 «نمریغهنو منم همه نآ :تفگ ؟تسیچ نیا ابادخراب :متفگ .متسرپیم شنم هک

 تعاطازا «دیامنن یور نم قیفوتات .منموت رسیمو ردقم نکیل یئوتلاعفا رشابم ینعی

 شرگن و« تخودرب هدید نمزا وا هدید هطساو زا نم هدید :سپ ؛دیاین یزیچوت

 ءاقب هب و درک زیچا دو هدوب» زا ارم وتخومآ رد شیوخ تیوه و راک لصاهب
 .دومن نمب«نم دوجو» تمحزیب «دوخ «یدوخ درک ز یزعوو دینادرگ یقاب شیوخ

 تقیقح هبارقحو مدرک هاگن قح هب قحزا ؛دوزفیب «تفیقح» ارم قح مرجال
 ماک رد زاین نابز و مدنک اب ششوک شوگ و مدیمارایب و مدرک ماقم اجنآ و مدیدب
 « متشادرسب نایم زا هراما سفت تمحزو متشاذگب یبسک مسلع و مدیشک یدارمان

 نم ملک رد دوخ فطلزا ینابز و داد یسلزا ملع ارم ؛دمآ شیاشخب نمرب ار قح

 نابز هب نوچ مدیدب قجهبار تادوجوم همه ‹ دیرفایب دوخ رون زا مشچ و داهن

 تنگ «متسیرگنوا رونهبو مدروآ تسدبیملعقح ملعزاو مدرک تاجانمقحناب فطل

 موشن رورغم نیدب ایادخراب» : متفگ «تلآاب تلآ یبو همهاب همهیب همهیا»

 وت یب نم هکنآزاهب ؛ یشابارم نمیب وت»و موشن ینغتسم وت زا شیوخ هدوب» هبو
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۰ 

 ...«میوگ دوخ سفناب وتیب هک رتهب «میوگ نخس وتاب وت هبو مشاب اردوخ

 تسا دارم مه هک لوئسم زا دنادهب لئاس» :متفگ ؟یتخومآ هک زا تفگ ارم ۳

 ۱ » .بیجم مهو تسباجم مهو دیزم مهو

 یلاح هک مزین ونپیهدوخ لاح دد اههتشون ر وطنيا

 دوشیم ماهلا تسا ینافرع یتسزا

 ؟ دربب دهاوخیم اجک دوخاب ار ام «مزیتزنپیه دوخ»

 ام هراوهام نیا «میوشب «مزیتونپیه دوخ» هراوهابرب راوس مينکيم شالت ام

 " تسدامب یملاوعهچ تارایس جرف و للخ زا روبه ماگنه «درب دهاوخ اجکب دوخاب ار

 كرد ار یساسحاهچ اب نورد یو قمع و ام یرهاظ تسوپ حطس «داه دهاوخ ۱

 ۱ .درک دهاوخ سیل و

  «دوخ یوسب تسا یهارهروک ای :یمار سک ںھ یگدن ز» : دیوگیم هسهنامه

 یمس سکرم نیا دوجواب «دشاب شدوخ الماک تساهدشن قفوم زگره یناسنا چیم
 ؛دناوتیمهک یوحنب سک ره .یتنشوریردق یرگیدو كيرات یمضوبیکی .دوشبهک دراد

 .دراد دوخ هارمه ار هیلوا یاینهكي سشق و تسوپ هلوت راثآ نیسپاو مدات سکره

 هچرون اب و كلومرام «هخایروق تلاحب هکلب ,دنسریمن یناسنا ماتسب زگیه یخرب
 «دشابتسپ هقبطردرگا تسا یهام و «مالماهقبطرد تسا ناسنا ینالف دننامین یقاب

 رد امهمع .تسا ناستا نآ فده هک دشابیم تمیبط شیامزآ هجیتن ام زا مادک يه اما

 یمس "یشاهضتهب امزا كي ره اما .میاهدر وآ ردس نطب كيزا همه ام .میکيرش ردامد لصا

 .تسوا دوخ هتسیاش هک دنکور یفدپب «هدزوآرد اهیکیرات زا سم هک دراد

 هتخانشنار شدوخ «شدوخ زارتسب سکچیماما «مينک كرد ار رگی دکب میناوتیم ا



FWYد ربب دهاوخیم اجکد وخاب ارام « مزیت ونپیه دوخ»  

 یاهمدقم هژیو دتمشوه کد «ستاونلآ هتشون نذ تقیرط باتک همدقم رد

  ییخیب نیشنلد هاتوک همدقم نیازا مرتحم ناگدنناوخ هک دمآ مفیحنم هک .هتشون

 ه دنناوخن ارنآ و دنشاب

 شیوخ یفاصوا زا نک یفاص ار شیوخ
 شيوخ فاص كاب تاذ ینیبهب ات

 « یرآ تسا شیوخرب هک تسا شیوخ زا و .تسا شیوخ زا تسه هچنآ ۱

 شیوختسکشیپردهک تسا شیوخ نیا و .شیوخ نت رد تسا یراخ شیوخرپ هشیمه
 ةطرورد میشُیوخ زا یمازتنا تاروصتدنبرد و شیوخ فاصوا داتفرگ هشيمه .تسا

 و «یمازتنا «نم»هب و .میاهدز لز یگتخاس «دوخ»هب .بادرگ نیارد .میاهداتفا «نم»

 تسا لبس رگید هطقنهب دعب و مينزیم لز هطقن كيهب .میاهدز لز هداتفارود و ازجم

 .درگ ناوتیمن كرد ار هتسویپ مېب ناپمج طیاور بیترت نیاهب هک

 تایعقاو اب و مياهدينت دوخرودهب اههلیپ «ارگرادنپ د میتسه نیبهتسسک

 شیوخ زا یلایخ فاص وا اهراورخریز رد ناملیصاو یلصاتاذ .میرادهلصاف اسگنسرف

 هدناشک عازتناهب تخس ارام میراد شپوخزاهک یهزتنم تاروصت .تسا یفخم و نوفدم

 .سیکاو یعازتنا و ریگارف یعازتنا .كيرات یمازتنا .تسا

 .تسا ناسنا زا نخس .تسا «یشارگنم زا نخس «تسا .«نم» زا نغس

 ۱ ريغ یهازتنا تالایخاب و «هناگدنچ یاهشیدنااب و نیبهطقن یدیداب و هناگادج ناسنا

 .نیذپانیریسو عامطو صیرح و زادن اثگنچ یناسنا «تسا ناسنا زا نخس .يمقاو

 «فرصم نونج «نونج راتفگ ناسنا «تسا ناسنا زا نجس .بلاک یئاپمتشا اب و

 . نونچ و یهاظتنونج ؛توبمش نونج «ترپش نونج .تعرس نونج .ندشبحاص نونج

 .لام علو .تسا عملو لاح رد هشيمه هک یناسنا .تسا ناسنا زا نخس .یغافت

 هجیتن .طلستعلو و ینامندوخملو .یزادناتسدعل و «رشعلو «ریغملو «حیرفتعل و

 !تسا مولمم ینهذ تافارحنا و اهیورجک نیا همه

 هپ «دتخبل زا نوزف نامیابکشا و تسا یداش زا رتشیپ هشيمه نامهودنا



 ار نارگراپ نیا میروبجم ام و تسا ینارگراب یگدنز ميئوگیم هک تسا تپجنیا

 .میشکب روگ یوس شودب ناگنل کل

 تساام هدولاپ كشا ز یرلا نوعیج  تساام هدوسرف دق ز یرگن نودرگ
 تساام هدوسآ تقو ز یمد سودرف تساام هدوبیب چنرز یررش خزود

 «اهیدیموت «اپیگدرسفا «اههروشلد «اهبارطضا ههنیا زا یئاهر یارب

 ریظن نایمج ینافرع یاهبتکم و مزیت ونهیه ؟دکدیابهچ ابیگناگدنچ و اهیگدسلد

 : دنهدیم خساپ نذ و اگوی ,فوصت

 ًاهدردنیا همه یوراد نیرتلّوم ندوب هداس نیهرد مزیتونپیه دوخ و مزیتونپیه .

 ادج ار دوخهار يل و .دوشیم رهاظ و دلوتم ینافرع بتاکم نورد زا مزیتونپیه تسا

 یاهبطم و اهناتسرامیب و ءاههدکشناد دراو ,دیآیمرد زور مله لکشب دنگ

 .دوشیم ناپمج ناواکناور و ناکشزپناور

 تسا مغتزا دوخ یئاهر شالت رد هدنرپ

 شالت رد هدنرپ هک «دربیم داکب ار ترابع نیا نایمد پاتک رد هسهنابره

 دنکیم ششوک صخش یتقو اریز تسا یبوخ رایسب هیبشت .تسا مخت زا دوخ یئاهر

 دهاوخيمهک تسا نیا هیبش «دزاس ترب ار دوخ تیصخش ,مزیتونپیه دوخ قیرط زا هک
 [غ سمخت لخاد رد هجوج «غرممخت لخادرد هچوج دننام دوشب یاهزات یایند دراو "

 رورمب «تساء درز و هدیفس طقف ینعی «تسا ماخ ءادتبا .دراد دوخ صاخ یئایئد

 ناج و زغم و كونو اپو رپهب لیدبت ماخ داوم نامه مک مکات .دهدیم تیهام رییفت
 و هدروآرد مخت زا رس «دنکیم شالت [ یممخت لخاد هجوجهک یاهلحسب ات دن وشیم

 .دوشب یاهزات یایند لخاد و دیایب نوریب دوخ تسوپ زا

 ا ابهام و اههتفه زا سپ یدرفره هک تسیاهزات یایند نامه نیا

 .یدنهیاهیگوی و ناریا نایفوص و افره همه دنناب دسریم زونپیهدوخ ًامئاد قیمه

 و دایتعا راچد یلکنیس هک دسیونيم رلکنیس یگدنز حرش رد هسهنابره

 شراکفا و ناور و هیحور ,سیرتاثیذب ندشقشاهاب «دوب هدش یرگیلاباال و یدگلو

 رییغت زا نایمد یتلو و دروآیمیور ينافرم تلاح یوسب هرابود «دنکيم رییفت

 مخت زا دوخ یئاهر شالت رد هدنرپ» هک دسیونیم واهب .دوشیم هاگآ یلکنیس تلاح
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 تسا مخل زا دوخ یئاجد شالن رب هدن رپ ۱ ۳۳

 یسک «دوشب یرگید یایند دراو دهاوخیم 'هدن رپ د تسا یئایند مخت لخاد .«تسا

 .دنک بارخ ار یئایند دیاب دراذگب ایندب مدق دهاوخیم هک

 ؟دوشیم لیدبت هنادرپ هب مشيربا مرکارچ
 ین هو ین نوت تعاون
 ؟دوشیم
 .دینامهفار اهگند ناوت یمن لالدتسااب دازردام یاهدوک هب

 e دنکر ونهب لیدبت اد دوخ دناوتب نانا دراد ناکما ایآ

 ادپاب `

 منت رابغ دوشيم ناج ةرهچ باجح
 .منکفرب هدرب هرهچ نیز هک یمد اشوخ

 یوام"و لزنم تسادوح رظنم هک ارم
 منطو دوب يا اا یوکب ارچ

 «ظفاح»

 تعیبط یازتریحو زیگنازاجعا شیامن

 و اههتفه ؛ اهتخاس ءار شوهابو هنبان درم تمیبطرد یرهاظ تاربیغت یحرب
 لیدبتیعیبط رهاظهب تارییغت نیازا یکی ؛دنک یم قرف هشیدناو رکفت رحبرد اههام
 هج و چهب غرم مختت هدرز و هدیفس داوم لیذبت یرگیدو تشا هناورپ هب مشیربا مرک

 .تسا

 من ۳ برد « لگنج رد ی لیبقنیا زا هنوگ نارازه تعیبطرد

 ۰ .منکیم هراشا رییفت هنوگ ود نیمه هب طقفنم اجنیارد هک دوشیم
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 هنا و رپ مرک لکش رییغت

 هدننک یم ادیپ لکشرییغت رورمهبو دنتسه مرک لکشهب هادنبا اههناورپ رثکا

 مختزا «؛تسا نزرا مهدكي یکچ وک هب یمخت لحاد ءادتبا هک مشیربا مرک هلمج زا

 دات دوخ رود هب « دوشیم كگ رزب مک مک «دروخیم اد توست كگ رب ‹ دوشیم جراح

 یاهراتزایاهل ولگ لخاد ردار دوح ءادتبارپو لابیب زارد مرک نیا هړخ الاب « دنتیم

 «مزیتونپیهوهنوگ هسلخ یبا وخ هبدیاش ؛دوریم باوخب یتدم ؛دنک یم ناهنپ مشیربا .

 یاهكخاش اب ابیز یاهناورپ لکشهبو هدرک خاروسار نیمشیربا هل ولگ یتدمزا سپ
 رپو لابزورید رپو لابیب مرک نیا الاح .دوشیم جراخ كيراتو گنت نادنززا دنلپ

 و اهلگ « اهبآ اهغاب الاب ا دنک زاورپ اهتخرد ءاهلگ زارفرب دنا وتیم «هدروآر دا

 .دنک اشامت ار اهتخرد

 ؟تسین تمیط یازتریحو زیگنازاجعا شیامن لکف ریبغت نیا ایآ
 مرابردمکنیا نودبو توافتیبرایسب یلو دننیبیم اراهلکشرییغت لیبق نیا مدرم رثکا

 رکفت هب ار رکفتمو فراع درم لکشرببغت نیا e وآ ۱

 .درادیماو "

 ارب :.تسا زیچامهابلب دمت لباقزیچ همهسب هک دشیدنایم هنباث درم ۱

 .دنک یم ارراکنیا تعیبط

 دراد ناکما يآ هک دشیدنایم یئاملکد رییغت نینچ ندید زا فراسعدرم
 یلک تا ریبغت دوخ ناجو e یئاهتښاپد یل وق هبای یتانیرمت رثارد مه ناسنا "

 ؟دروآ دوجوب

 اک یک ا ون ار مخت ةدرزو هدیفس هک تسه تعیبطرد ینوناق

 .دنک یم لیدبت هناورپ هب ار رپو لابیب مرک هک تسه تمیبطرد ینوناق
 ؟دروایب دوجوب فرگش یتارییغت مهامرد تسینرداق نونافنیا ایآ ۰



 تعیبط یاذتریحو زیگناذاجعا شیامن ۳۳۵

 مخت زا یزور و « دنتسین غرمخت هدیفس و هدرز نامه هیبش اهناسنا ایآ

 ؟ دروآ دنها وخن نوریب رس

 تسدرپو لابهب یززرو دنتسین مشبربا مرک هب تهابشیب زونه اهناسنا ایآ

 _ ؟تفای دنهاوخن
 مههب ار دوخ دنناوتیم تضایر رثا رد اهناسنازا یعخرب هک دندقتعم افرع

 .دننک زاورپ اوهرد ؛دنورب هار بآ یور ؛دنوشبرونهب لیدبت ؛دننک لیدبت زیچ
 .دش دهاوخ فشک تفوهچ تارییغت لیبقنیا یلصا نوناقو لومرف

 و تردف هچ ؟تشاد دهاوخ یتئیهو لکشهچ رشب رگید لاس اهنویلیم اپآ ۱
 ۱ ؟تشاد دهاوخ یئاهیئاناوت

 ایاضقزا یرایسب ندوب : یمطق و یمتحو ندوبیملع هدژم تعیبطرد یتارییغت

 .دنک یم تباث ار

 «دنوشیم ومو ناوختساو تشوگ و تسوپ هب لیدبت اهیزپسو اهگ ربو فلع

 , . .دندوخیم فلع طقف دنفسوگ و هرب هک مینیبیم مشچاب اریز
 .دوشيم ناوختسا و تشوگ ورپ هب لیدبن غ رممخن ةورزو هدیفس
 تیملع مهاهتسیمیش .دوشیم تسوپو تشوگ و ومهب لیدبت یکاروخریش

 . دناهدرک تباث اهراوتا ربالرد ار تارییغت نیمه ندوب

 زا یعرپ هک دننک یه اعدا ناهج طاقن همهرد تسا لاسرازه نارازه ؛افرع

 لیدبت هرابود و دننک ر ون لیدبت اردوخ دنناوتیم تضایرو نیرمت رثارد اهناسنا
 . دنبایب یئادواج یگ دنزو دننک مسجهب

 ؟دشاب هتشاد تحص دنا وتيم یئاعدا نینچ ایآ

 دتسنا تلم هب منک رد میناوتبن ام رگا و دراد تحص هک دندقتعم افرع

  هیبش تسا مخت لخاد رد ام رگید ساوح زا یرایسب و میتسه لال و روک و رکهک

 هک دندقتعم افرع « تسا یکچوک مخت هدرز لحاد ءادتبا هک مشیربا مرک هناورپ

 مختزایزور هزخالابو «غ رممخت ماخ غدیفسو هدرز هیبش «دنتسه ماخ زونه اهناسنا
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 ۳ .دروآ میهاوح نوریبرس

 نا رییغآ ناوت یم تضاب رو مزیت ونپیهدوخاب

 هدوآهوجوب هوخرد ر

 دازردام روک ك رد یگن وگچ

 ار نامسآ ناگ راتس و هراتس دینامهف ناوتیمن ار اهگنر دازردام روک هب

 ناوتیمن ار اهلکش دازردام روکهب یضایراب هن «لالدتسا اب هن «دینامهف ناوتیمن
 لکشو امیپاوهو نیشام لکه و یاگ لکه «هبرگ لکش .دینامهف

 .دینامهف دازردام روک هب نا وتیم ببت رت هچ هبو هنوگچ ار رگید زیچ اجدص

 و قطنم اب و دنرادن بلطم نیا هب هج وست ام نادنمشناد زا یرایسب هناتخب دب
 اب و دننک یم مای فوسصت و نافرح هيلع ثیداحاو رابحخا « هفسظز رعش « لالدتسا

 رد هک یسک هک دنن زیم دابرف افرع هچرهو دننک یم در ار نافرعز فوصت لالدتسا

 شتآ دناوتیمن دزوسن و دنیبهن شتآ شدوخات «هدیدن یئانشورو شنآ رمه مامت

 .دننک یمن هجوت مهزاب دنک هارد لالدتسا اب ار

 :اجبتت
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 تسا اهزاجعا كرد نیتسخن هلب مزیت ونپیهدوخ



 نارییغت ناوت یم تضاب رو مزی ونپیهدوخا
 هدوآدوجوب دوخرد یگ ر زب يحدد

 «وا»هب افره ندیسر

 «وا»هب دنهاوخیم افرع هک دیناوخیم ظفاح رامشا و ینافرع بتک همه رد

 یتفو هک درک هیبشت یلایس ینشهب ناوتیم ار وا ؟«تسیک و تسیچ «وا» دنسرپ

 .تالاح :د وا مسجددراو لایس یشنآ و .دیسر لایس یشای ناور اي حور نآهب فراع

 ار قشع ءدرک ریفت قشههب ناوتیم ار «وا» «دیاییمرییفت شتاساسحا و راکفا
 مسجدراو یتقو هک درک هیبشت حورهب ناوتیم .درک هیبشت «لایسزیچءهب ناوتيم
 یشزوس «دزوسیم هشيمه «تسا غاد هشيمه «دنکيم رییغت شتالاح صخش .دش

 نیا اب دوشیم قشح زا یتلاح نینچ راچد دیسر «وادهب مه صخش یتقو .شخبتلل

 شمارآ ار صخش مسج «یتغ اد و رتنازوس ,رتگرزب .رتمیظع یلیخ دیاش هک توافت
 و سکچيم ايند رد .تسین زیچچیه نارگن «دریگیم ارف یاهداملاقراخ یتحار و

 تفاه تسد یمیظم یوریننینچهب تقوره .سکره ,درادن شزرا وا یارب زیچچیه
 ورین نیا زا دناوتيم شدوخ یاههتساوخ و تاجایتحا قبط هدوشیم اناوت و رداق

 .دیامن یرادیب هرپمپ

 ۱ نانیمد باتک زا مزیت ونپنهدوخ ۷ هلخ زا ییئاح

 .تشگلدب یاهکلهب ات دش وحم دمب...) : دسیونیم نایمد باتک رد هسهنامیم

 منامشچیتم واتم لباقریغ ین وردبلط كي زا تعاطااپ ماجن ارس دیدرگنش ور وكگرزب ون زا

 ریوصت نآ ربا وبرد متساوخیم .مدید ار دوخ ةرپچ تشيب حوضوب زاب و متسب ار

 | منکرود دوخ زا ارنآ متسناوتیمنهک دوب هتسب شقن نم رد یردقب وا اما میآرد ونازب

 ۱ ۱ .دوب هدش نمدوخ زا هکنیا لثم.

 وپ اورد و مدینش «دوب یراپب یاپنافوط یادص هیبش ...هکیئادص عقومنیارد

 .مدومن ندیزرلهب ع ورش یفوخمهثداح كي راظتنارد بارطضازا یندشن نایب سح كي
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 .دنتشگ شوماخ و نشور مربارب رد ناگراتس

 لبقام یاههرطاخ یتحو میکدوک نیتسهن یاهزور هتفرنیب زا الباک یاهدوبدای
 «تشگ رادیدپ ماهتفخ نادجو كورتمهمین قامعازا عوقو زا شیپ تاظحل رد , نآ زا
 یناگدن زهک دمآیمظنب اهدوبداینیا اما .دیطلقیممرب !ربردیجومدننام ری واصتنیا و
 ,درکیم دارکت دشیمن دودحم زورما و زوریداب هک نآ تایث زج نیرتیئایمنهب ارم
 جراخ لاحنامز زا اسم درکیم سکعنم زین ار هدنیآ «تفریم شرود اهایّور نیا
 دعب یدنچ اما .دناشکیم یا هدننک هریخ و نشور الماک دیدج رظانم فرطب و درکیم
 .مروایپ دایب حوضوب متسناوتیمن ار انآ زا مادکچیه .

 زونییهدوخ ای هسلخ زا یتلاح

 و مدرک نکنمتم ار مراکفا .هتسشن دوخ قاطا طسو رد» :دسپ ون یم هسه نامرم

 هکنیایارب منکگاوتم دوخرد ار محور یاه ورین مامت متساوخیم مدیشیدنآ (۰)۱]وح»هب

 دنک ۰ هزرآ ارم شوغآ واهک دياب دیايب واهک دياب منادرگ سوسحم واهب ار .مقشع

 .دش دمجنم ميانتسد و اهاپ ماجنارس هک مدرک هتسخ وا بذج یارب ار مرکف یردقب ۱

 یزیچ هک مدش هجوتم هظحلدنچ یارب .مدرک سح دوخ یتسهرد ار یئورین شوارت
 همطق كي هک مدرک سح نینچ هقيقدكي تدم .درسو نشور یزیچ «تخیمآ مهرد نمرد

 اتتدورب .تسا مشیوخ نتشیوخ نیا هک مدرک سحو تسا هتفرگ یاج مبلق رد رولب

 یزیچهک مدرک سح .دش مامت ششوک و ششکتلاحنیا یتقو «درک ذوفن .ماهنیس
 هک منیبهب ار ءاوح» هک مدوب يضاحاما مدوب هدیسر ثکرم یاپب نم داتفا دهاوخ قافتا

 ء.تسا هدش نم قاطا دراو لاحشوخ و بیتلم

 ار یلکنیس اوح یتقو و «دنکیم كرد یتاپهلت قیرط زا ار یلکنیس هدارا اوح

 مدوخنم هچیایب ینادیم ؟یدوب هتساوخ ارمزورما زیزع رلکنیس» : دیوگیم دنیبیم
 «...ياهتخانش ار نتساوخ نوتگا اما .مدماين

 ًاتقیقع تسا ناسنا هکیسک» : دسیونیم و باتک همدقمرد هسهنامیه ۰

 .تسا نایمد تخد تسود مسا اوح ت
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 اراپنآ زا مادکره «.دوشیم هتخانش یزورره زا رتمک زورما «تسا یگدنز هتسیاش

 ....دننکیمیممجهتبمد .راتشک هب موکحم دن !تمیبلع یئاپبنارگ و اتکی شیامزآ هجیتن هک

 صخشم تسا یاهطقن ابنت نینچمه وا .تسین یئاسنا دارفا طقف ناسنا اما

 .ددرگیمن رارکت نگرهو دوشیم مکارتم صاخیعض هاب تانئاکنآ رد هکممم و یمئاد

 نیمپب «تسا یئادخ ۲ ینادواج «مپمم سک ره تشذگس هک تسانیمه یارب

 تمیبطتساوخب قفاوم باوج و دنکيم یناگدنز هکنیا رظن زا سک رههک تسا تپج
 ۱ .تسا هجوت نایاش و هظحالم لباق .دهدیم

 جنر یاهدیرفآ امزا كایرهرد .تسا هدش لیدبت مسجهب حور امزا كيرهرد
 ۲ ۱ ۰ دربیم

 هکینانآ «دن رایسبهچ اما .تسیچ ناسنا دننادیمن هکيناسك دنرایسب هچ زورما
 2 ...تسا ناسآ ناشیایب گرم تپجنیمهپ و دننکیم كرد شیپ زا !رنآ

 .دوب مهاوخ مهزاب و ماهدوپ یاهدنیوج نم .ممانب اناد ار دوخ متسناوتیمن نم

 ارف شوگ دشوجیم منوخ رد هچنآهب هکلب .میوجیمن ابباتک و ناگراتس رد کید اما

 ۲ ماهداد

 یناسناچیه .«دوخ» یوسب تسا یهارهروکای یهار هبش .یهار سکره یگدنز

 .دوشب هک دراد یس سک ره نیا دوجواب .دشاب «شدوخ» الماک تساهدشن قفوم زگره

 سکره .دناوتیمەک یوحنب سکره .رتنشور یردق یرگیدو كيرات یمضوب یکی ۰

 یخرب .دراد دوخ هارمه ار هیلوا یایند كي شقو تسوپ هدلوت رالآ نیسپاومد ات
 یقاب هچروم اید كلومرام ,هفابروق تلاحب هکلب .دننمريمن يناسنا ماقنب زگره
 .تسا ناسنا نآ فیمهک دشابیم تمیبط شیامزآ هجیتن ام زا مادکره اما ...دنامیم

 هپ ام زا كيرهاما مياهدروآردرس نلعب كيزا همهام «میکیرش رداب و لصارد امهمه

 تسوا دوخ هتسیاشهک دنکور یفدېب .هدروآرد اهیکیرات زارسهک دراد یمس یئابمنت

 مدق یکاخو یدام هرک رد العف «میئايب نیمزهب اینامسآ رد زاورپ زا دیئامرفب هزاجا

 .مینک مزیتونپیه ار دوخ دياب هنوگچ مينيبهب «مینزپ



 تسا شخبت ذلو مارآ ءنب ریش یئاینددوخ هک دوشیم
 . ینافرع یتسمراچد صخش مزیت ونپیهدوخ لاحرد





 ` مینک مزیت ونپیه اد دوخ هنوگچ : ۳۳۳

 لوا شخب

 ینک مزیتونپیه ار دوخ هنوگچ
 نکصت مزیت ونپیه هک دشثحب مزیت ونپیه تالاح رد لبق لصف رد

 رکف هدش هک یقی رط رب میناوتب ام رگا ینمی ؛تسا رکف هداملاقوف

 لماک كردیارب «میاهدرک مزیت ونپیه ار دوخ «میئامن زک رستم ار دوخ
 «مزیت ونپیه یسانشناور» باتک زا هک تسا مزال ًامتح کف نک رمت

 .دوش هعلاطم مود باتک رد رکف زک رمت شخب

 ره رد «من زیم امش یارب رکف زک سمت زا یاهداس یاپلاثم نم الاح

  «دیوشیم مزیت ونپیه دیهاوخب ناتدوخ هکنيا نودب رابدنچ امش زور

 ملیف یتقو امش «دوشن مزیتونپیه رابدنچ زور ردهک تسین یسک
 ناترکف و هجوت نوچ دینکیم اشامت امنیس اي نویزیولترد ار یبلاج

 یلو «دیتسه مزیت ونپیه امش لاحنآرد تسا ملیف نآ ناتسادهب طقف

 . دشاب فیعض راپنب مزیت ونپیه تسا نکمم زک رمت و هجوت رادقم نیا
 .دشابن بلاج و جیبم دایز ملیف نآ «ملیف یاشامت ماگنه رگا یلو

 و دورب رگید یاجب ناترکف تسا نکمم «دشاب هتشادن دایز هبذاجو ششک ر

 مزیت ونپیه امش دینک رکف هریغ و یلفش «یراک یاپمیراتفرگ و اهراکب
 . .دیتسه یکف یگدنک ا رپ و تتشت یاراد امش« دیتسین

 هچ وتمالماک نات رکف و هج وت و .دیتسه جن رطشیزاب لوغشد امش یتقو



 ۳۳۴ ۱ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 نیس ی اپ یلو ؛دیتسه مزیت ونپیه امش تسا اههرپمم شقن و یزاب

 فیعض مزیت ونپیه هکلب .قیمع و یوق یلیخ

 و هبذاجرپ باتک نآ و دینکیم هعلاطم ار یبادک یتقو امش

 .فیعض مزیت ونپیهیل و دیتسه مزیت ونپیه لاحرد امش تسا رادششک

 دشابنامش لیم قباطعم نآ یاههتشون و دشابت هبذاجرپ باتک رگا یلو
 دینک یمهعلاطما ر باتک هکیلاحرد ینعی .دوشیم هدنک ارپ نات رکف امش
 دیتسه رود .ندش مزیت ونپیه تلاح زا امش :دشاب رگید یاج ناترکف

 . دیشینه رکف ت تشب راچد و

 ملیف یاشامت رگا .دیامنیم یرتقیمع مزیت ونپیه داجیا قشع
 مزیتونپیه هجردمین ات الثم ارامش باتک هعلاطم و جن رطش یزاب و "

 ..دناسرپ موس هجرد ات ار امش مزیت ونپیه تسا نکمم قشع «دیامن یم

 تسا هجرد شش مزیت ونپیه هک ماهتشون باتک لبق یاهشخب رد
 . اهنشج «اهمیزوسشتآ .«تافداصت ریظن یگدنز میاقو و ثداوح

 ندش مزیت ونپیه ثعاب های ره .اهدروخودز و اهترشاعم «اهیسورع "

 باتک رد «دراذگیم صخش یور یدبای بوخ رثا و دوشیم صخش,
 لیبق نیازا یدایز رایسپ دادعت مزیتونپیه یسانشناور باتک مراپچ

 راچد ار صخش و هدشصخش مزیترونپیه ثعاب هکار اهدادیور و عیاق و
 .ماهدز یدایز یایملاثم هدرک یناور یاهیتحاران

 یعامتجا یگدبنز یهاگ هک دیدش هجوتم الاب یاههتشوناب
 قیمع شاهجرد مزیت ونپیه نیا هتبلا هک دنک یم مزیت وتپیه ار صخش

 ار دوخ هک a SSE را

 .دیامن مزیت ونپیه

 مزیت ونپیه هجرد صاخ طیحمو راکت رثا رد مه یهاگ هتبلا

 یناور یتحاران و نونج راچدای ارصخش و دوشیم یوق و قیمع



 مزیت ونپیه دوخ شود عونهس ۴۵

 زا یخرب «دناسریم ترپمش و تردق جواهبای و دیامنیم دیدش

 طیا رش رد یبه ذم نایاوشیپ هک دندقتعم یعامتجا مولع نادنمشن اد

 و دايز رایسب هادعتسا نتشاد تلعهب و دنتفرگ رارق یطیحم صاخ
 قیمع مزیت ونپیه ًامئاد تلاحب باصعا و زغم صاخ نامتخاس تلع هب

 «!رعش «ناگدنسی ون زا یرایسب عضو «تسا هدوپ روطنیمه «دندیسر
 .یماظن و یسایس «یعامتجا ناربهر «نادنمته

 دوخ ندومن مزیت ونپیه هب مادقا ناشدوخ شیوارد و افرع یلو

 . قیمع تلاحب ناور و باصعا «رکف شزرو اپملاس زا سپ «دندومن

 .دندیسر مزیت ونپیه دوخ یمئاد و

 "اپ و هداس 3 مهاوخیم نم الاح هاتوک همدقم نیا زا سپ

 عون هس مینک مزیت ونپیه ار دوخ روطچ هک مه دب دای امشب هداس شور

 .منک یم فیرمت امش یارب لصفهس رد نم ار مزیت ونپیهدوخ شور

 ار مزیتونپیه دوخ شور عون هس نم : مزیتونپیهدوخ شور حونهس

 دیهاوخ و دشدیهاوخهج وتم یی وخب مه امش منک یم فی رعت امش یارب

 هک یشور ره زا هکنیا مهو هچ ینعی «مزیت ونپیهدوخ» هک دیمپف

 دیهاوخ هدافتسا هوخندومن زونییه یارب شور نامه زا دمآ ناتشوخ

 یحیضوت می ریزگأن شورهسنیا لصفم فی رمت هب نتخادرپ زا لبق دومن

 . مه دب مزیت ونییه دوخ تلوپس و تدم هراپ رد

 تفرگ دای ناوتیم مهزور هدزناپ ینعی هسلج شش د لوطرد ار مزیت ونپیهدوح |

 سج شش لوطرد مینیپهب لاح «تفرگ داب ناوت یم مه لاسکیات ءامشش لوطردو

 .دن راد ۳ اب یقرف هچو ؟روطچ لاسکی لوطردو تفرگ داب دوشیمروطچ

 داتسا هلیس وهب م زین ونییه دوخ

 ندش مزیت ونپیه یارب دارفا دادبعتسا هک تسنیا مہم هتخن



 ۳۳۶ ۱ . . مزیئونهیهدوخ

 و بوخ یلیخ صاخشا زا دصرد ۲۵ ات ۲۰ .تسا توافتم رایسپ

 "ضرع رد ار مزیت ونپیه ناوتیمهدع نیاب «دن وشیم مزیت ونپیه قیمع

 نایمردزورکی ار وجشنادهسک بیت رتنیاب .داد شزومآ هسلج شش
 ميئامنيمیطرش ار وا مزیت ونپیه لاحرد نیقلتاب و مینک یم مزیت ونپیه

 مزیت ونپیه دادعا نالف ندرمشاب ايو تایلمعنالف ماجنااب الثم هک

 انآ تبسن و دن وشیم مزیت ونپیه طسوتم هکیناسک مودهتسد .دوش .

 دشکب لوط تسا نکمم هامهس اتود نیب هتسدنیا ؛تسا دصرد۵

 نو و نو مهدیاش و دن ریگبدایار مزیت ونپیهدوخ ات

 o ا نامز لوط و اک ی تاک ر تاک اب یک
 ا « دن وش یم مزیت ونپیه كبس هک یناسک موس هتسد

 دوخ نتف رگدای یارب هدعنیا هک تسا مولعم ؛تسا دص رذ۲ 6 دودح

 فرص دیاب ار یرتشیب نامز .قیمع هلحسهبندیسر و مزیت ونپیه :
 مودای لوا هسلج رد هدع نیا هتبلا هام ات ٤ نیب دیاش ءدننک

 دنسریم یئناغددوخ هلح رمب مه هام ود یکی زاسپ و دن وشیم مزیت ونپیه

 عفر ار دوخ یناور و یرکف تاجایتحا دنناوتب مزیتونپیه كمکی هک
 نیرمت هامنیدنچ تسا مزال تہب یریگهجیتن یارب یلو «دنیامن

 ِ .دننک یرتشیپ

 و دن وشیم مزیت ونپیه كبسیلیخ هک یناسک مجنپ و مراپبچ هتسد
 و رتشیب نامز دیاب هدعنیا «تسا دصرد۱۰ دودحرداپمنآ تبس

 .دنیامن مزیت ونپیهدوخ شزومآ فرص ار یرتدایز یاپمهام

 .دنشابیمدص رد ۵ دن وش یمت مزیت وتپیه الومعمهک مششهتسد

 نیقلت و اگوب تاک رحزا ءدننک نیرمت الاس دیاش و اسهام دیاب هک

 .شما رآ یمک ات دنیامن هدافتسا یناور تیب رت یاهملومرف ریاس و دوخب

 .دننک ادیپ
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 صخش ره تسین قیقد الماک دش رکذ الاب رد هک یدنب هتسدنیا
 یلو «دن ور یم شیپ هتسهآ و دنک ءادتبا رد یخ رہ دراد صاخ یتلاح

 دوخ زا یتیعم هجردرد یخرب و «دوشیم عیرس ناشتفرشیپ ًادعب
 نکمم رتتخس و رتشیب تانیست اب طقف و دننامیم یقاب مزیت ونپیه
 .دننک روبع رتالاب یاهچردب یاهچرد زا و هوش هتسکش دس تسا

 ارنآ تدم و ماهدومن رئاد مزیتونپیه دوخ سالک نونکامه نم

 دنهاوخ رداق همه هامهس یط زا سپ «ماهدرک نییعت هامهس همه یارب

 دنناوتیم یخرب هک تواقت نیااب دنیامن مزیت ونپیه ار دوخ هک دوب

 .دن ریگ یمرا رق رت نیئاپ تاجرد رد رگیدیخرب و دنس رب قیمع هلحس هب

 مزیت ونپیهدوخ رتقیمع هلحسب رورمبارامش اگ وی تایلمع ماجن |

 دوجو ندش مزیت ونپیه دوخ یارب مه یرگید یاهمهار و .دناسریم
 « دیش روخ بورغ ,و عولط هب ندرگ هاگن «هایس هطقن هب ندرک هاگن «دراد

 ندینشدننام ندب یلخاد ءاضعاهپ ندرک رکف < « عمش "هلمش هب ندرگ هاگن

 رگید هاضفا و ناهد فقش «ورپاود طسوهب ندرک رکف «بلق یادص

 شور زا دیناوتیم دینک مزیتونپیه ار دوخ ناتدوخ دیهاوخب رگا و

 موس و مود لصفرد هک «یناریآ شور» ای و «یئاپ ورا - یئاکیرمآ»

 شورهس نایب هیرصتخم حیضوت نیا زا سپ دینک هدافتسا هدش هتشو

 ۱ . ميزادرپ یم ریز رد

 ۱ : زا دنت رابع شور هس نیا
 «یئاپورا - یناکیرمآ» شورهب «زونپیهدوخ» لوا لصف
 یدنه شورب «زونپیه دوخ» - مود لصف

 یناریا شورپ «زونپیهدوخ» - موس لصف

 الاب رد هدشاب یامشور زا كره فیرعت و پرش تەب الاح و

 | .میزادرپیم



 FA مزین ونپنهدوخ

 لوا لصف

 !«یناپورا - یئاکیرمآ» شورهب «مزیتونپیهدوخ»

 یناور و یرکف تالالتخا هک یناسک هیلک هب نم رضاح لاحرد

 شوراي «یئاپ ورا - یئاکی رمآ» شور «دننکیم هعجارم نمب و دن راد

 شا هجیتن «ندوب یصتخمنیع رد شورنیا اریزمهدیم شزومآ ار یب رغ

 حالصاالماک ار دوخ دنهاوخب هکیناسک یلو .دوشیم رهاظ دوز یلیخ

 دياب دنسرب یناسنا تواکذ و شوه یلاع تاماقم و تاجردب و دننک

 شا هجیتن هک «دنیامن هدافتسا ناریا ینافرع شور ای یدنه شور زا

 : ندرک هفاضا اب نم ار یبرغ شور «تسا یمئاد و قیمع «رادهشیر

 هجیتن رد هک «ماهدرک لیمکت یناریا و یدنه شور زا تک رح دنچ

 ۱ . تسا هدش تروم و رتب یلیخ
 دادعتسا رگا «دیربب راکب ار شور نیا دیناوتیم مه امش

 _زا سپ درادن اکما دشاب مود ای لوا هتسد_وزج امش ندشمزیت ونپیه _

  هلحمی هاگچیه يلو «رتدوز مهدیاشو دیریگب هجیتت هسلج۱۳ ات ۷

 . رگم دینکن زواجت مود هلحرم زا دیاش ءدیمر نیهاوغن زونپیم قیمع

 .دناسرپ قيمع هلحسب ار امش تسخن هک مزیت ونپیه .داتسا كمك هب
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 قیمع هلحرمپ ار ناتدوخ دیهاوغب يا و د «دنک .یطرش سپس وا

Eرا توس تم تیسوسدا مس  

 نیست فرص اد دوش تقو تما مین وكي ای كي لقال ندیپاوخ

 .دیئامن : مزیت ونپیهدوخب

 موس تاجتسد و فیدر رد امش ندشمزیت ونپیه دادعتسا رگا و

 ؛داددهاوخن تسد امشب یساسحا ندومن زونپیهدوخ ماگنه دشاب دعبب

 زونپیهدوخ هک دسرب ناترظنب تسا نکمم درک دیهاوخن سح یزیچ

 ¢ مسی ون یم امش یارب ًاقیقد ی e تسا غ ورد

 . دینک شیامزآ ار دوخ

 شور نیا زا هکنیا تم برف ذو زونپیه دوخ ا زا e با

 هیت ااناکار زونپیهدوخه )0 و : هتکن ۰ ا

 ۵ راکب دوخب دوخ دین اوت هکیوحنب ؛دینک ظفح

 هداملاقوف نآیریگ هجیتن رد هک میس رایسب هتکن : تکاس لحم با |

 دیاپ زونپیهدوخ نیرمتلحم «دشاب یم نیرمت لحم باختنا «تسا رٹ
 «نویزیولت .ویدار یادص .دشاب !ادصورس هنوگره زا یراع کی

 ژونیپهدوخ تادیرمت . :دوش هدینش نسب ابق اه هچب عادصورس «نینغام

 امش یارب یلحمنینچ رکا يلو .دوش ماجنا دسیاب قلطم توکس رد

 «دیهد ماجنا ار تانییمت لاح رپ هک دیرادن یاهراچ تشادن دوجو

 دید و تخس یلیخ یو تیبا ف فرص مدع زا رتپبب صقان دوجو اریز
 نیب راب هس یاهتفه ار زونپیهدوخ تانیرمت نم «تفرگ دیهاوخ هجیتن

 .دنآهتقر بآوقب یشکا هک بش ۱۲ر۵ ات ۱۱راپ و۱۲ ات 11 تعا

 بش رخآ «تسا رتب مه اش « مهدیم ماجنا دوخ باوختخر لخاد رد

 و اہمدآ دمآر دمآ و تفر ابنابایخ رد ۵ «هدش شوماخ نویزیولت و ویدار هک



 ۳۵۰ مزیت ونپیهدوخ
 س سست سس

 توکبب دیئامت زونپیهدوخ نیت هپ  ورش تسا هدش تیک اهنیش ۱

 یش وماخ .دیامنیم زونپیه دوخ داجیا یهاگ یطیارش قبط ِ

 ترضحهسب رکفت و یئاہنت ,توکس «ناتسب رع یاهارحص ضحم

 و هدیسر قيمع زونهیهدوخ هلحرمب هک درک كمك (ص)دمحم
 .دشاب اپمنامسآ ریگماپملا

 .. قاطارون تسا رتہب دینک یم نیرمت بش رد رگا : قاطا رون اک

 شکن سک یبآای زپس یوا باخ ین شعب .دشاپ فیعض يجن ران

 ار باصعا اریز «تسین بوخ دنت زُمرق كگنر يلو «تسین دب مه

 ندشزونپیهزا و دنک یم دایز ار نوخ , شد رک تعرس دنک یم جییپت

 همین قاطا دیاب .دینکیم نیرمت زور رد رگا .دیامتیم یریگ ولج
 .دشاب كي رات

 ارت کف دیاب نیرمت عورش زا لبق : : یناور و یرعف يگدامآ س٤

 يلکي دعب هقیقددنچ «دینک ساسحا هک ینعمنیای .دینک هدامآ ار ر دوخ

 «یدوخیپ تلاح دراو تشابذگ دیهاوخ رانک ار دوخ راکفا هن وگ همه

 e دیهاوخ یلاحیب و يگدولآباوخ «یرکفیپ

 لقادح دیا ء و ا : ندوبهنسرگهمین -۵

 .دینأمت زونپیهدوخ نیرمت هب عورش اذغ زا دعب تعاس هس ات ود

 | یارب «دینک یراددوخ ی یب رچ و تشوگ ندروخ و یروخرپ زا هوالمپ ۲

 یعس دیاب دیشاب هتشاد یبصع شما رآ ندش زونپیه دوخ یا رپ هکنیا

 ماخ دیناوتب رگا «دیوش راوخهایگ ماخ ای را وخهایگ هتخپ دینک

 راوخهایگ هتخپ دیتسناوتن : گا یلو «تسبوخ رایسب دیوش راوخهایگ

 . راوخهایگ هتخپ قرف «دیوشب دین اوت یم را وخه ایگ هتخپ لقاال « دیوش

 زا ريغ دین! وت یم یراوخهایگهتخپ رد- هک تسنیا راوخه ایگ ماخ اپ

 یهایگ هتخپ یاذغ عون هغه یناویح یاذغ عون هو غرم مخت ,تشوگ



 «یلابورا د یئاکی رمآ » شورهب «مزیت ونهیهدوخ» ۲۵۱

 .دشاب هتفرن راکب تشوگ نآرد هک دیروخب|

 « مدیدیم نا قيرط زا زونپیهدوخ سالک هک اکیرمآ رد نم

 ندمآ زا سپ یلو «دوب یرابجا یراوخهایگ هتخپ ماش ندروخ اهیصع

 «مدش راوخهایگماخ «ناراوخهایگماخ تینمجاب یئانشآاب ناریاهب

 زورود ای كي هتفه رد دیاش «متسین دص رددص راوخهایگ ماخ نم هتبلا
 رد هک ناجنداب و ودک و جن رب دننام هتخپ یاذغ هدعوكيرد مپنآ و

 «تسا توافتم صاخشا یاهندب ناستخاس «مروخیم دشابن تشوگ نآ

 ءادتبا نامه زا تجار یلیخ صاخشا یضعب «دوش تداع رورمب دیاپ

 تذل و دزاسیم امن آ هب حالطص  هب و دننک یم یرا وخه ایگ ماخهب عو رش

 یتخسب یخرب یلو «دننکیم رییغت مه هداعلاقوسف و دنرپیم مه
 .دننک تداع دیاب مک مک و .دنوش داتعم دنناوتیم

 دياب اب زونپیهدوخ زا لبق هک می رگب دیاب راصتخا روطب همتاخ رد

 .یقمک مه مهاذغ و دیروخن تشوگ هدعو ود ای كي لقاال دینک یعس)
 هنک یم فرصمدایز ار ندبقربای يبصع یورین تشوگ )تب زا

 و ۰.دنک یم مک ار زونپیه دوخ کف نک رمت تردق و

 ماجنا دی طوب رم هتک ۱۰ دیئام رغب هزاجا همدقم نیا رکدزا سپ الح

 :منک رکذ ار زونپیهدوخ لمع

 ا e ی و ۱

 ارپ سفنت ا

 ًاگوی تاکرح زا تکرح دنچ ای كي -۲|

 رس و اہتسد «پچ «تسار یاپ ندرکدنلب ۳
 ا اہمشچ شخرچ -۶
 هاگن تیبثت با

 رسقرف ات اپ اپتصش زا زا ندب مامت ندرکلش | ای سکلر ٦

1 



rar مزیتونپیهدوخ . 

 نتفرزیئاپ روصت -۷

 پچاب تسارتسد زاورپ روصت ۸

 ٩ دوخب نیغلت .

 یرادیب س۰

 ماجنا دنیای ار قوف هتکن ۱۰.دوخ ندومن مزیت ونپیه یارپ ًامش

 حیرشت و فیرعت لماک روطب ار قوف تاکن زا كيره نم و .دیهد

 .دیمان تگ رزب زار ناوتیم ار انارپ سفنت ا

 «دیامن یممزیت ونپیهدوخداجیا صخشرد نبات اب ای انارپ سفنت

 دوخ رگید مان «ناور و زغم هداملاقوف زک رمت ینعی مزیت ونپیهدوخ و

 یتقو هک تسا یتلاح نامه هسلخ و .تسا هبذج و هسلخ مزیت ونپیه

 هداملاقوفنانآ هدارا .دن وشیم تلاح نآ دراو ناریا شیوا رد و افرع

 یور اي دننک یم ورف دوخ مکش رد ریشمش هکیروطب .دوشیم یوق
 یتوافتم یاپمهار ندشمزیت ونپیهدوخ «دن راذگیم شتآ دوخ نابز

 .دشابیم انارپ سفنت زار اب یئانشآ نآ یاپهار زا یکی و دراد

 و دناهدرب زار نیاب یب دالیمزا لبق لاس رازه شش اپیدنه
 یگ وي دنهاوخیم هک یناسک هب .دنزومآیم دوخ نادرگاشهب ار زار نیا

 ۱ ` .دنیامن.ادیپ ینینهآ هدارا و دنوش

 درسنوخ ار صخش «دنکیم شمارآ داجیا صخش رد انارپ زار "

 . دنکیم دایز ار رکف نک رمت .دروآیم یداش و طابشن «دیامنیم
 هیعاش وب ها رطخا (یگدرسفا هاو نیک ئاھ یتجازاف
 همه زا «درب یم نیب زا ار ندب جراخ و لخاد یبصع و یناور یاهدرد

 رتدادعتسااب و رتشوهاب هداملاقوفار سک ره انارپ زار هکنیا رقمپم

 قوفام ناسنا كی یناسناره زا انارپ سفنت زار هرخالاب و دیامنیم



 تاک هک >>>>صصسس را

arدرک هدافتسا انا رب زا ناوتیمدوطچ  
 ا ا

 .دزاسیم

 اوهتارذ نورد هدراد دوجو اوه رد انا رپ نیا دن دقتعم اپمیدنه

 و حور ار انارپ نیا دشاب یم اوه هلکشتم تارذ زا ریغ یلو «تسا

 انارپ زا هدافتسا اب یدنه یگوی یفنکی «دننادیم صوصخم یهوچ

 و دشکت سفن اپمتعاس دناوتیم یصاخ و مظنم سفنت هلیسوب هک
 .دوشهدن ز هدارا اب دعب و دوشب نوفدم كاخ اهراورخ ریز رد اههتفه

 ۱ ؟ درک هدافتسا انارپ زا ناوتیم روطچ

 ۳ حبص زا هکنآ لوا .درک هدافتسا انارپ زا ناوتیم وحن ودهب

 یضتقم و بسانم تیعقوم هکاجنه و لحم رهرد و اجرهرد سصع
 ندیشک سفن ماگنه هک تسنیا مهم هتکن .میشکب یئانارپ سفن دشاب

 راکفا مامت ندیشک سفن ماگنه .مینک جراخ دوخ نغم زا ار راکقا مامت

 .دوش جراخ دياب زغم زا هدنیآ و هتشذگ «هنازور یگدنزهب طوي رم
 دوجوم اوه رد هک دشاب یئانارپ هجوتم یتسیاب ساوح و تقد مامت

 انارپ دشاب یگدنز یگید روما هجوتم راکفا سفنت ماگنه رگا «تسا

 تزابعب .دوشیم جراخ یریثات نیرتکچوک نودب و هدش ندب دراو

 انارپ دشابن نک رمتم انارپ یور نامرکف ندیشک سفن ماگنه رگا.رگید
 .تشاد دهاوخن ابیور دیفم رثا چیه

 مهام .تسا روانش رختسا و ایردبآ رد یهام كي هک روطتامه

 بذج ناهد زا ار بآ یهام هک مینیبیم ام «میتسه روانش انارپ رد

 یهام هیبش ار دوخ دیاب مهام «دیامنیم جراخ شوگ زا و دنکیم

 رد و دوشیم دراو ینیب هار زا انارپ هک مینک روصت و .مینک روصت
 فک یم هاچ ار ام یامیرامیب و اهیتحاران .دخرچیم ام ندب مامت

 ۱ .درب یم دوخاب ار ام تالالتخا «دوشیم جراخ یتقو و

 ` «دوشیم رک رمتم انارپ یوررب نامزک رمت و هجوت مامت ام یتقو



 oP 8 مزیت ونپیهدوخ

 زک رمت ینعی زونپیهدوخ اریز «میاهدرک مزیت ونپیهدوخ نینمت عون كي

 دن و ریمنیب زا ام ین ورد یاه نشنت «میوشیم مزیت ونپیهدوخ یتق و کف
 یتمالس هجیتن رد «دن وشیم هدامناو و سکلر .امندب ءاضعا" مامتو

 درگ یم زاب ام

 : دراد هدیاف جنپ انا رپ سفنت نامه. ای ندیشک سفن زرطنیا

 ار دوخ دناوتب یسک ره هکنیا یارب : زونپیه دوخ داجیا -(کوآ هدیاف

 زکر متم ار شرکف مامت انارپ سفنت ماگنه دیاب «دیامن مزیتونپیه .
 میئامنیم زک رمتم انارپ یوررب ار دوخ ږکف مامت ام نوچ .دیامن .

 . مینک یم مزیت ونپیهدوخ نیمت زورره ag سپ

 مینک یم نیقلت دوخب ام انا رپ سفنت ماگنه : ینیقت را مود هدیاف)

 « مینک یم روصت «میریگیم اوه زا ار یحور زیگنازاجعا یوراد هک

 میشونیم بآ هکنیا ضحمب یاهنشت صخش هیبش هک مینک یم ساسحا

 روصت ندیشکسفن ماگنه هن وگنامه «دوش یم شطع عفر ا رد .

 و شمارآ «یفمالس ساسحا ام نوردپ انارپ دورو ضحمی مینک یم

 ندب یاهلولس مامت دراو انارپ هک مینک یم روصت سپس .مینک یم تبذل

 « یلخاد تالالتخا .مامت و دخرچیم. ام ندب مامت رد و «دوشیم ام

 یتقو و دنک یم بذج دوخب ار ام ییصع و یناور و یرکف یتحا رات
 یاه فعض همه و ین ورد تالالتخا مامت .دوشیم ج راخ ام ینیب زا ! وه

 ۱ .دوشیم جراخ ام نورد زا انارپ هارمه یرشب و .یناسنا

 تایح رگهزجعم لماع نژیسکا - رتشیب نژیسکا قاشنتسا موس هدی
 و دنتسه نژیسک اهب هدن ز ناویح و هایگ زا معا تادوجوم همه .تسا

 یگا بیت رتنیااب سپ مياهدرمام. دسرن امپ نویسکا هقیقددنچ رگا

 یاهظحالم لب اق دوبپمب SS نت نویسکا

 . تفای میهاوخ .



۲۳۵۵ 

 تن

 E له - مچ هد هدیف )
 انارپ هب « دنراد داقتعا ادخهب هکیناسک : انارپ صاوخ مدمچ دف

 یورین تسا ادنخ رون انارپ رگید تراسبعب ریز .دنتسه عمه
 یتمالسرد دناوتیم یئ ورین نینچو .تسا یئادخ عامش «تسا یئادخ

 . ینحی نر شا یا .دشاب رث وم هداملاقوفاستحص و

 .تسا نیمز وانامسآ رون و

 ار دوخ انارپ قیرط زا دهاوخیم هک یسک : انارپ زا هدافتسا مود هار 1

 ریز بیت زت هب هبترم ۲۰ رابره و راب راپچ یزور دياب .دزاس رتزب
 رصع «راها زالبق < .حبص زا تست رابع راب راپچ نیا و .دشکب سفن

 راب ود یزدر دناوتیم تسناوتت راب راپچ یزور رگا و باوخ ماگنه و

 . دشکب_سفن

 لش الماک ار دوخ «دباوخب نیمز یورای یبرچ تخت یور تشپهب
 الماک دیاب مه طیحم و «دور ورف توکس رد هقیقد ۵ «دیامن سکلر و

 .دسرث شوگب ادص ورس و روت وم «نیشام ؛ویدار یادص.«دشاب تکاس

 مامت تسا هتسب ار دوخ یاهمشچ و هدیپاوخ تشپ هب هکیلاحرد

 و زاکفا همه «دراد دوجو اوه رد هک دیامن یئانارپ هجوتم ار شرکف

 ع ورش یلمیا رش نینچرد الاح«دیامن جراخ شزغمزا ار یراکفا ع وتره
 هکنیا نودب و هتسهآ و مارآ هداعلاقوف «دیامن انارپ سفنت ندیشک هب

 ار اههیر الماک دشکی مهزاب .دشکب سفن دوش هدینش سفنت یادص
 . وا ندی دراو انانپ هک دنک روصت اوه ندرک رپ لاحرد .دنک رپ اوه زا

 هیناث دنچسپس «دوشیم مارآ و داش «ملاس دراد هک دنک روصت و دوشم

 شندسب مامت رد انارپ هسک دنک روصت و دنک سبح اههیر رد ار اوه
 یتق و و دنک یم بذج ار وا یاهیتحاران و تالالتخا مامت و دخرچیم
 ددرگ یم جراخ شندبزا هک یکینب رک زاگ اب هک دیامن روصت دنک یم جراح ار اوه



 ۲۵۶ ۱ ۱ ِ مزیت ونپیهدوخ

 بو وشتم ج راخزینوا یناور و یرکف تالالتخا "

 نک رمت اب هبترم ۲۰ راب ره و راب رامچ زورره سفنت زرط نیا

 رادیب زا سپ هلصافالب حبص . ۵ وش ماجنا دیاب لماک نهذ روضح و

 ی ی و زا لبق ںہظ و باوخ زا ندش

 . دوش ماجنا ندیباو وخ ماگنه بش و رامان زا

 یخرب ما هتخ ومآ ار تگرزب زار نیا رفت اهدصهب نونک ات نم "

 هامدنچ زا سپ یخ رب و هتفه دنچ زا سپ یخ رب و زور دنچ زا سپ

 رهاظ یاهظحالملباقو سوسحم تارییغت نانآ رد هکدناهتشاد رابظا

 زا سپ زکرمت و مزیت ونپیهدوخ یاهشور ریاس كمكب و تسا هدش

 دصرد ۹۰ و ۸۰ ات افى و دناهدش بوخ یلکب هام دنچ ای ود

 .دناهدیک ںییغت

 وصخنیا رد ۾ اګوب زا تکرح دنچای كي ماجنا بر 4
 طقف دینا وت یم ص

 كون هک بیت رت نیاب دیهد ماجنا ار «اناسآ ناتامیچاپ» تک رح كي

 ديپ ا وخب تشپ هب شرامش هرامش ۶۰ زا سپ و دیریگب ار اپ ناتشگنا

 ۱ دینک هاگن ریوصتهب
7 ۱ a 

 ۰«ډی هديب ا وخ تشپ هب الاح : رس و ابتسد «پچ «تسار یاپ ندرکدنلب ۲

 مخ وناز تسا یقفا یمکاپ «دینک دنلب ار دوخ تسار یاپ دیاب امش
 دوشیمهدیشک ولج فرطباپ هجنپ دوش یمن دنلب الاب دای ز اپ «دوش یمن

 .دوشیم هتسخ رترید دوش مخ وناز و دوش دنلب دايز یگا اپ

۳ 
 ناسآ اتامیچاب, تک رح



 مزیتونپیه دوخ ا ۹

 ۳ دنچ تسار یاپ e يب ار تسار یاپ دیاب ارچ :

 : هراد یملع ا

 یکف زک رمت شاینعم دینک یم دنلب ار تسار یاپ یتقو - الوا
 ,تسا تسا ریاپ هجوتم امش رکف .دینک یم دوخ یاپب هراشا امش «تسا

 تسار یاپب طقف .دینکیمن رکف یرگیدزیچهب هکتسنیا شاینفم
 " امش یاړب تسا یرکف كمك تسار یاپ ندرکدنلب «دینکیم رکف دوخ
 .تسا زونپیه دوخ ع ورش رکف نک رمت و دینک نک رمتم ار ناترکف هک

 ,دشاب سکلر ندب یاههچیهام دیاب ندشمزیت ونپیه یارب - ایناث

 مک مک نآ یاههچیهام ءادتبا «دشاب یم الاب امش یاپ یتقو هجیتن رد

 ' هوخ یاپ یتقو و دوش لصاح یگتسخ ات .دوشیم تفس و ضبقنم

 سکلز و دننکیم اهر ار دوخ هدش.تفس یاههچیهام .دیدرک اهر ار

 .دوشیم لصاح لماک یگداہناو و یلش ای
 هثسپ یامشچاب ۳0 امش «تسا الاب امش یاپ یتقو - اثلاث

 لغاد «تسا یگنر رتزوص كنك داب كي هیبش امش یاپ

 ندیشک هب عورش لاح نیا رد و .درادن ناوختسا و تشوگ امش یاپ

 دراو امش ینیبزاهک یئاوه هک دینک روصت و دیئامن قیمع سفن
 كنك داب دننام امش تسار یاپ و دوشیم امش تسار یاپ دراو ءدوشیم

 اب ارنآ امش و تسا یکتکداب امش یاپ هک دینک روصت و دوشیمداب

 روصت «دینکیم هیلضت ار اوه یتقو و دینک یم داب ندیشک سفن

 ندیشکاب هراب ود و دوشیم یلاخ شداب امش یکنکداب یاپ هک دینک یم
 .دوشیم یلاخ مدزاب ءاب هراپ ود و دینک یم داب !رنآ قیمع سفن

 اتش [تترکیلا و نتزگاابنیا و زوضت نیا هدیاف
 رد «تسا یکنک داب امش یاپ دینک یم روصت یتقو امش هکنیا لوا



 ۲۵۵۸ مزیت ونپیهدوخ

 یلبق یکف زکرمت و .دیروآیم دوجوب یوق رایسب رکف زک رمت دوخ

 : .دوشیم رت یوق امش

 یرتشیب نژیسکا .ندیشک قیمع سفن دینک یم عو رش یتقو مود

 سکلر و یگدولآباوخ داجیا دایز نژیسکا فرصم «دینک یم فرصم

 ردقنآو دیرادیم هگن الاب ردقنآ ار دوخ یاپ دیامنیم رکف نک رمت و
 هتسخ الماک ناتتسار یاپ ات دیهدیم همادا قیمع سفت ندیشک هب

 .دنک طوقس شدوخ و دیراد هگن الاب ارنآ دیناوتن هک یدحب دوش

 دینک یم اهر شدوخ لاحب ارنآ درک طوقس امش تسار یاپ هکنیا زا سپ

 دینک یم دنلب تسار یاپ دننام بیترت نامیمب ار پچ یاپ سپس و

 .دوش اهر و هدش هتسخ ات دیئامنیم قیمع سفن ندیشک هب ع ورش و

 ار تسد ود ره .دسریمرس و اهبتسدهب تبون الاح: رس و اپتسد ۰

 یمک هک یتقو ات هقیقد هات ۳ تدمب ار دوخ یامتشگنا و دینک دنلپ

 یاههجنپ الاح دینک هتسب و زاب دیئامن امتشگنا رد یگتسخ ساسحا

 رد یگتسخ ساسحا زا سپ .دنوشیم هتسب و زاب امش تسدودره

 .دروآ راشف هنیس فرطب هناچ هکیوحنب «دینک دنلپ مهار رس «ناغشگنا

 تگنهآمه یتسیاب رس شخرچ .دیناخرچپ پچ و تسارب ار رس و
 تک رح تسار و پچهب رس ردقنآ «دشاب ْناتشگنا ندشهتسب و زاب اب
 رداق و دن وش هتسخ الماک ات دن وشیم هتسب وزاب اپتشگنا و ددک یم

 لش ار دوخ الاح «دنوش اهر دوخ لاحب و دیشابن انآ یرادهاگنب

 ینعی «دیور باوخب هقیقد ود ات كي تدمب و دینک اهر هداپناو و

 هتفر یمییط باوخب الماک هکنیا نودب دیئامن دولآباوخ ار دوخ الماک

 ندیناخرچهب عورش و دینکیم زاب ار اپمشچ هقیقدود زا دعب دیشاب
 ٩۸۱۱۹۷ نفلتهب دیناوتیم دیتشاد یداریا و لاکشا رگا). دیئامن یم

 ( .دیئامن لاوئس هدنراګن زا و دین زب ثگنز



 هاگن تیبثت ` یرا

 اهمشچ شخرچ/ ٤ر

 داشگ ار اک تسا بیترتنیدب اههشچ ندنافرچ زرط

 شخرچیالماک مشچ هساک لخادرد ار مشچهرک دیاب الاح «دینکیم زاپ و

 دی ربب الاب الماک ءادتبا ار اهمشچ هرک هک بیت رتنیدب «دیروآرد
 الماک ینعی دیربب تسار تمسهب سپس دینک هاگن الابب الماک ینعی

 دیهارخیم هکنیالثم نیئاپ فرطب سپس و دینک هاگن تسار تمسپ
 بیت رت نیمپبب «دینک هاگن پچ فرطب سپسو دینک هاگن ینیب كونب
 هرک تقوره ینعی هبترم ۲۰ ات پچ «نیئاپ «تسارب ءالاب اپمشچ
 اہمشچ هک هبترم۲ - زا سپ دیرامشب..دز لماک رودكي امش یاپمشچ

 دین اخ رچب پچ فرط زا مه هبت رم ۲۰ الاخ دیدناخرچ تسار فرطزا ار

 الاح «تسار نیئاپ .پچهب الاب مشچ هرک «لبق هعفد سکعرب ینمی

 پچهسب هبترم ۲۰ و تسارب هبترم ۲۰ از اپمشچ هکنیا زا سپ

 .دینامب دولآباوخ تک رحیب هقيقدكي و دیدنی هب اراپمشچ دیدن اخ چ
 a تین هبت سهس شمارآ هقیق دکی زا سپ : هاگن تیبثت ۵

 لکشنیدب نیقلتنیا «دیئامنیدوخب ار ندشم زیت ونپیه نیقلت یملع
 3 منک یم زاب ار مياپمشچ رگید هیناث دنچ نم» : تس

 .هتسخ «نیگنس نم یاممشچ .موشیم هریخ ورباود نیب هلصاف4

 ورف یقیمع یمزیتونپیه باوخب نم و دش دنهاوخ هتسب و دولآباوف
 :«تفر مها ون

 رد و هتسهآ رگا نیقلت ةن یمانیقلج ةف رم هر گنابع نیا

 ار اپمشچ نیقلت راپهس زا سپ و درادن یلاکشا دوش رارکت مه رک

 . نياهک دیوشیم هریخ ورباود نیب هلصافب ینیب یاهقناب دینک یم زا

 هک دینکیم ساسحا مک مک الاح «دنیوگیم هاگن تیبثت ار تلا
 دن وشیم دولا باوخ .دن وشیم هتسخ اپکلپ ؛دزوسیم امش یاپسش



 ۳9۰ ۰` مزیت ونپیهدوخ

 دینک تماقتسا هقیقد دنچ دیناوتب امش تسا نکمم .دن وشیم هتسب و

 مہب امش یاہکلپ و دینزن كلپ .دیناوتن تسا نکمب.دینزن كلپ و

 ورپاود نیب هلصاف هب هراب ود و دین زب كلپ .درادن یلاکشا «دن روخی

 و هتسخ امشیاممشچ تسانکمم «دینک تیبثت ارد وخ هاگن و دی وشه یخ
 تسا کف زک رمتفده .درادن یلاکشا «دیوشن هد ولآ باوخ ۍلو دوشهتسب

 هچنآ .دوشیم لصاح زک رمت نیا ورب اود نیب .هلصافب ندشهریخاب هک

 ای یگدزتام تلاح و هاگن ندوب تباث و ندب یتک رحیب تسا مہم

 .دیروآ دوجوب دوخ رد ار تلاح نیا دیاب هک تسا یرکف یگدزتہسب

 تایلمع نیا توافتیب و مارتحبا تلاح نودب و زک ست نودب رگا
 امش رد یتلاح چیه یتعب تفرگ دیهاوخن یاهجیتن چیه دیهد ماجنا ار

 روضحرد دیهاوخیم الثم هک دینک روصت البق دیاب «دش دهاوخن داچیا"
 ات دیهد ماجنا ار تایلمع نیا مارتحا و بدا اب ناربمایپ همه و ادخ

 تسا شہب هک میوگب مدرک شومارف البق نم و «دیوش كيدزن اہنآەب

 وشتسش ار دوخ الماک و دی ریگب شود البق دشابن زیمت ناتندپ گا
 .زاسپ .دش دهاوخ لصاح.یرتپب هجیتن و رتمارآ باصعا اریز .دیهد

 ناتلد رگید هک دیدرک ساسحا و دندش هتسب ام ما تیپ هکنیا

 هقیقدهس ات ود قیمع و تکرحیب .دینک زاب ار اہنآ دهاوخیمن
 هقیقددنچ زا سپ .دربن ناتباوخ الماک دیشاب بظاوم یلو «دیباوخب

 .دیهد ماجنا ار مشش تمسق ینعی دیئامن ندب مامت سکلرهب ع ورش

 : رسقرفات اپتصشزا ندب مامت ندرک لشای سکنر-٩ )
 روصت «دنک یمراک ناترکف و .تسا تک صیپ الماک امش ندب الاح

  كي هزادناب هایس هطقن كي امش تساریاپ تصشنخانیور رد دینک

 ای راکدوخ اب زونپیهدوخهب ع ورش زا لبق رگا .دراد دوچو سدع

 هایس هطقن كي و تسار یاپ تصش نخان یور هايس هطقن كی بک رم



 ل ساز توس سس سس

 رس قرفا اپ تصشزا ندبمامآ ندرکل شاب, سکلد شا
 ڪڇ ص ججج ج

 یزک رمت رثاو تسب وخرایسب دیشاب هتشاذگ پچیاپ تصش نخان یور
 الاح «دوشیم نک رمتم رتشیب و رتپب امش رکف ینعی .دراد یرتشیب

 طقفار دوخ زکف یرتشیب تدمب دیراد تقو رگا هقیقد ۵ ات ۳ تدمهب

 راد هک دینک روصت ینعی «دیئامن زک رمتم نخان یور هایس هطقت نآهب
 ندرکهاگن لوغشم دیاهتسب ار ابمشچ و هدیشک زارد تشپ هب هکیلاح

 امش رکف هک دیشاب بظاوم دیاب «دیتسه نخان یور هاپس هطقن نآهب
 رایسب لوا یاهزور رد هتبلا .دوشن ترپ ناتساوح دورتآ اجک چیه

 زا امش .رکف .دیئامن زکرمتم ار دوخ رکف دیناوتب هک تسا لکشم

 یگدنز یاپیراتفرگ و اہیریگرد دراو و هدش جراخ لمع هطوحم

 هطقن هب ندرک رکف لوفشم امش هکیلاحرد تسا نکمم ینمی «دوشیم

 : «لوپب «دیراد هک دیوش هجوتم ناپمگان دیتسه دوخ نخان یور هايس

 «دینکیم رکف هتشذگ ای هدنیآ و تافالتخاهب «راکهب «قشعهب «نزهب

 نخان هايس هطقن هب ًاددجم ار دوخرکف ریسمدیاب اروف یعض ونینچرد

 و گنج رد یمضونینچاب رابدنچ بترم زورره امش «دینادرگ زاب

 تداع یکف شزرو و نیرمت اب مکمک هکنیا ات دوب دیهاوخ ریگرد

 .دیئامن نک متپ
 تسار یاپ تصش هچیهام هجوتم ار دوخ رکف هقیقد دنچ زا سپ

 و دوشیم لش هراد امش یاپ تصش هچیهام هک دینک روصت ,دیئامن
 كت كت روطنیمه «دن وشیم زاب دن راد مه زا یاهچیهام یاپملولس

 كتكت دیراد.دینک روصت و دینک لرتنک ار تسار یاپ ناتشگنا
 تلاحب و دنوشیم تحار و لش دن راد انآ هک دینیب یم ار اپتشگنا

 .هنشاپ و اپ فک هجوتم ار دوخ رکف سپس دنیآیم رد لماک تخارتسا

 نیا «دینیبیم دیراد ار اپ فک طوطخ مامت دینک روصت «دیئامن اپ

 ات اپچم زا دیسررب اپچمهب روطنیمه .تسا کف نک رمت یارپ لمع



 نم ۱ : زین ونپیهدوخ

 ا ازا یا هچیهام هک نیک روض ,دینک رکف ونازرسم
 و دن وشیم لش الماک اپ تشپ تشپ یاههچیهام .دنوشیم هداپناو و لش

 دینک رکف وناز هساکب .وناز رسهب الاح دنپآیمرد تحارقسا تلاحب
 دیراذگب سپس .و دینیبیم دیرادبوخ ار ونازهساک دینک روصت
 :دینکلرتنک ار تسار نار یاههچیهام هدرک روبع ونازرس زا نات رکف
 دن وشیملش نا ر هلاشک یاہتن اات امشتسا رنار یاههچیهام دینک لایخ"

 .دنیآیم رد تجحارتسا تلاحب دن وش یم و .دن وش یم تحار

 کش یاهچیمام و پچ پچیاپ

 لمع تسار یاپ دننام ًاقیقد «دیورب پچ یاپ غا یسهب الا

 دینک رکف پچ یاپ نخان یور هايس هطقنهب ءادتبا ینعی «دینک
 ار پچ یاپ نارهلاشک یاینتنا ات پچ یاپ تصش هچیهام زا سپس و
 ' روصت «دینک رکف دوخفان هب دش مامت اپودره سکلز یتق و .دینک لش
 لش ار مکش یاههچیهام دعب و تسا لکش هچهب امش فات دینک
 دینک رکف ءاضعا ریاس و ,هدعم .اههدور «مکش یلخاد ءاضعاب .دینک
 .دن وشیم هداپمناو و لش دن راد همه هک

 بلق و دنتسهلش نآ یاهراوید هک دینک رکف دوخ بلق هب :: پلق
 .تسین امش بلق یور یراشفچیه «دنک یس راک e و تحار امش

 رسو تروص م .ندرک !

 تسوپ طوطخ .دینک رکف دوخ ءددرگ تشوگ ز و تسوپ هب الاح

 تسوپ «دینک رکف دوخ تروصتسوپ هب سپسو دن وشیم فاص ندرگ

 نیئاپ كف . دن اهداتفا مهیور لش اہیل دوشیم هداہناو و لش تروص

 فاص یناشیب طوطخ دناهداتفا مهیور لش اسمشچ «تسا لش

 هب .دنوشیم لش اہشوگ خیب .دینک کف اہشوگخیب هب 'ءدوشیم



 ص اب را اس سس ا و سه اد سس سر سس

 هنازور راک ماجتا اب نفر نیئاج دوصت ۱ پوچ
 ۰۳۴ ٩1٩10۱۰ ۰۱_۱٩ ببر ببببصسصسصسصسصسصسصسصسصرص

 رکف اههاگجیگهب تسا تحار و لش دینک رکف ندرگ تشپ پ یگتفرورف
 , _ .دنتسه هداپمناو و لش الماک دینک

 ی لوا یاهزور «رسقرف ات اپتصش زا سکلر نمضرد
 دیاهدیس ر.مکشات هکیلاحرد «دوشترپ ناتساوح دوش ج راخ امش کف

 یگدنز یابیراتفرگ و یجراخ ع وضومهب دیراد هک دینیب یم ناپگان

 مکشات هک ار دوخ رکف هلابند .دیدرگ رب هراب ود دیاب .دینکیم رکف

 هک یراوسهخرچود دننام امش دیورب شیپ و دیریگب دیاهدیسرآ

 امش درسسیگیم دای نیرمت اب رورمب یلو «دناوتیمن لوا یاهزور
 الماک هک تفرگ دیهاوخدای هتفه دنچ ای زوردنچ زا سپ رورمی مه

 تقو رگا .دیوش مزیتونپیه یبوخب و دیئامن نکرمتم ار دوخ رکف

 ماجنا اپ ات سزا مهرابکی ار سکلر لمع دیناوتیم دیشاب هتشاد

 لمع روصتب عورش و دیوشیم تفه هلحرم دراو الاح .دیهد

 ۱ داپ . دیئامن یم
 یعس سکلر همتاخ زا سپ : هنآزور راک ماجناای نتفرنیئاپ از

 ًادصب دیوش دولآباوخقیمع تکرحیب هقیقدهس ات ود تدمب دینک

 روصتای «دیوریم نیئاپ یلومعمهلپ ای یقرب هلپ زا هک دینک روصت

 . لوفشم ختسا و ایرد رد ای .دیتسه ندزمدق لوغشم غاب ردهک دینک

 ابملگ ندادبآ لوغشم ای .دیتسه یشاقن لوغشم ای .دیشابیم انش
 یسیوننیشام لوفشم ای .دیتسه .اهرجآ ندیچ لوفشمای .دیتسه
 .دیتسه رتچاب امیپاوه زا ندمآنیئاپ لوغشم ای .دیتسه

 روصت هک «دندادیم شزومآ دوخ بالطهب یدنبشقن شیدارد

 خیس ورایسب یاضف هاچ یاہتنا رد و دن وریم نیئاپ یهاچ زا دننک

 مولغم یدنبشقن شیوارد روتسد نیمه زا ,تسا ینشور و زاب و

 لاحرپمپ تسا مزیتونپیهدوخ ونکي طقف شيوارد راک هک دوشیم



 ۲۶۴ ۱ ٠ مزیت و نپنهدوخ

 ار راک نامه دراد تداعهک یراک رههب سک ره تسا رتپب نم رظنب

 .دشابیم یشاقن لاحرد هک دنک روصت تسا شاقن رگا دنک روصت

 «دوریمنیئاپ و الاب روسناسآ زا دنک روصت تسا یچروسناسآ رگا

 گا «تسا زاورپ لاحرد نامسآرد دنک روصت تسا نابلخ رگا

 سیوننیشامرگا «دیآیمنیئاپ نامسآزا رتچاب دنک روصت تسا زاب تچ
 دنک روصت تساملعم رگا «تسا ندزنیشام لاحرد دنک روصت تسا

 یگددنار لاحرد دنک روصت تسا هدننار نگا ؛تسا سپردت لاحرد

 زا و دیراد تسود ارنآ امش هکتسنآ روصت نیرتپب لاحرپب .تسا

 .دیآیمناتشوخ نآ ماجنا روصت

 تعرسب روصت نیا .دشکب لوط هقیقد هد ات ۵ دیاپ روصت نیا.
 رب هلا کیک رف کو ی یی ار امع زرت

 هک درک دیهاوخ ساسجا روصت نمض .دیوریم نیئاپ یلومعم هلپ اي

 و حیحص ار یلبق تانکن رگا .دوشیمقیمغ امشباوخ تع سسپ .

 دیشاب دادمتسااب «نایوجوت رپ» وزج گا ایو دیشاب هداد ماجنا قیقد
Eباوخ اي هکتسنیا لثم تسردهک دوب .دهاوخ یوق  

 ۱ - ددرگیم هدهاشم تاروصت همه حوضوب ای و دینیب دینیب یم

 دهاوخ نیگنس و قیمع ار امش زونپیه هچنآ : یتکرعیبو نوکس

 هتسب امش یابپمشچ هک یتقو زا .تسا یتک رحیب و نوکس «درک

 تبرسدنفس وگ ای همسجم دننام دیاب ددرگیم زاغآ سکلر و دوشیم

 دیابن امش ندب یومكي یتح دیشاب تک رحیب دصرددص یاهدیرب
 دش دهاوخ ثعاپ هژم اي تشکنا تک رح نیرتکچوک «دنک تک رح

 زونپیهدوخ صاخ تلاح و دیئایب نوریب هسلخ تلاح زا امش هک

 و یناور رگید تالاحای ینزویب ایاینیگنس ای یکبس زا ترابع هک

 ار ساسحا نآ داد تسد امشب یساسحاره «دروخب ممب تسا یبصع



 پچاب تساد تند زاورب دوصت ۶۵

 دی وشیمقلحم اره رد هک دیدرک ساسحا رگا «دیتک لابند و تیوقت

 دراو تاروصت هنتاخ زا سپ .دینک لابنذ و تیوقت ار تلاح نیا
 ۱ .دیوشیم پچ ای تسار تسد زاورپ متشه هلحس

 و هجوت مامت تمسق نيا رد : پچ اي تسار تسد زاورپ روصت (۸

 کد .دش دهاوخ ناتیچای تسار تسد هجوتم امش زک رمت

 دیابن هجوچیپبامشندب «دینک هجوت دیهدیمحیج رتای دیراد تداع
 ناکتار درخ ندب یتسیابیمن مه راک خورش ءادتبا زا .دروخب ناکت

 .دیئآیمرد هسلخ تلاحپ رتدوز دشاب رتتک رحیب ندب هچره «دیهدب
 .تسددینکیم لایخ «دینکیم رکف دوخ تسار تسدی امش الاح

 ناتشگنا .دوشیم رت كبس «تسا كبس كنکداب كي دننام امش تسار

 لصایسانشن اور رد هک دینادیم «دننک یم تک رح «دن وشیم رومروم

 تسد هکنيا نودب مه امش «دنک یم تک رح داجیا «روصت» هک تسنیا

 ناتتسار تسد هک دینکیم روضت طقف دیهد تک رح ار دوخ تبدار

 مک مک هک دید دیهاوخ رورمب .دیآیم الاب «تسا كبس ‹دنک یم تک رح

 تسد تسا نکمم «دیآیم الاب هدش كبس و دنک یم تک رح ناتتسد

 نکممای و دن وشب دومع فتس فرطب ناتشگنا و دوش مخ جن رآ زا امش

 اس لوا هسلج رد تسا نکمم و دیایب الاب فتک زا امشتسد تسا

 .یکبسساسحا طقف ای و دنکب تک رح یئزج ای و دنکن تک رح ای مود
 لاب ناشتسد هک دنتکیم لایخ .دننکیم ساسحا مه اهیضمب .دینک
 ناتتسد دینیب یم دینک یم زاب ار دوخ یاپمشچ یتق و یلو «هدمآ

 الاب ناشتسد دننک یم روصت اهیضعب سکعب اپ تسا هدرکن تک رح

 ..تسا هدمآ الاب و هدش دنلب الماک ناشتسد هکیلاحرد تسا هدماین

 مزیت ونپیه هک دینادب دياب .دمآ الاب امش شد رگا لاحرپب

 روصت دعب «دیتسه مزیتونپیه لوا هجرد رد زونه یلو «دیاهدش



 ۲وو . .مزیل و نپیهدوخ

 مک مک «دتفایم نیمز فرطب و تسا نیگنس امش تسد هک دینکیم
 اب هفالم ای تخت یور ینمی ؛دمآ دهاوخرد هیلوا تلاحب امش تسد
 و یراد رپ ٥سب «مزیت ونپیه دوخ» زا یتسیایالاحو ی نیمز

 .دینک یم نیقلت دوخب ینعی .دیئامن یریگهجیتن

 دش مزیت ونپیه زا دعب : مزیتونپیهآ ندشرتقیمعیارب دوخب نیقل حر
eره زا نآره و هظحلره زورره نم» :  

 ` نم مزیتونپیه هدنیآ هسلج «موشیم تہب و تہب ٹہجںھ و ٹیح
 ماجنا ار نیقلت نیا هبترم ۱۰ دش .دهاوخ رت نیگنس و رتقیمع ۱

 .دیئامنیم یرادیب نیقلت سپس و دیهدیم
 مد گیم رب ا و یداعتلاحب مک مک مرادالاح نم: یا ۱

 ۸ طاشناسب « « یمیبط " «تسا بوخ الماک ملاح « دن ز یم مظنم مبلق

 .«متسه لاحشوخ

 نیتلت و دیاهدوبن مزیتونپیه هک دینک روصت امش تسا نکمم ۱
 راچد ندش دنلپ زا دعب هقیقد دنچ تروصنیا رد .دینکن یرادیب
 نیا و دش دیهاوخ تینابصع ای یمرگای یدرس < «یگتسخ «دردرس
 زا لبق امتح تسا مزال سپ تسا امش ندش رادیب عض وهب وب نم

 ,متسه یداع و یعیبط ثیحره زا نم هک .دینک نیقلت هوخب ندشدنلپ
 مضبن «دنزیم مظنم مبلق «متسه لاح س «تسا بوخ ماهیحور
 دیهد تک رح ار دوخ ناتشگنا تسخن متسین مرگایدرس «تسا مظنم
 پچب تسا رسب ,دیهد تک رح ار دوخ یاهاپ <« دیشکب قیمع سفن
 .دینیشنب و دیزیخرب ما رآ و ديطاغب

 ا لو تیم نامباوخ هساجرهاک متقاچ 7
 : تسا روم مزیت ونپیه ندشقیمع رد ها

 تسد یاههچیهام ندرگ تفس : تسار تسد یاههچیهام ندرکتلس



# 

 پچای تساد تسد زاو رب ر وصت ۱ ۳

 _ نیدب نآ شور «تسا مزیت ونپیه. ندرک قیمع قرط زا یکی تسار

 < تسا هدمآ الاب ناتتسد مزیتونپیه لاحرد یتقو هک تسا بیترت"

 یاههچیهامو مرامشیم ۷ ای ٩ اپ ۳ هرامش ات نم هک دینک نیقلت دوغب

 ندادتک رح هب رداق هکی وحنب «دوشیم مکحم و تفس نم تسار تسد

 .دوب مهاوخن دوخ تسد

 ` تسارتسد هرامشهس ات دیشاب هتشاد یرتشیب دادمتسا امش رکا

 :هیراتشب دیاپ ۷ اف ای ۵ اب دقن گا ھوش یس کحم وا تفس ایش

 "نیاب زور ۱۵ ات ۷ تدمب دعب یاهزور دياب دشنتفس مه زاب کا
 .دن وشب رتتفس اههچیهام زورب زور مک مکات دیهدب ةمادا نیقلت

 الاب تسار تسد یاههچیهام هک دیدرک ساسحا تقوره الاح

 امش زونپیه هک دینادب دياب «تسا هدش مکحم و تفس امش هدمآ

 تسد یاههچیهام .بیهاوخب گا الاح و ,تسا هدش رتقیمع هچردکی

 نیقلت دوخب روطنیا دیاب دیتک كرحتم و لش هراب ود ار دوخ تسار
 مرامشب (۱) ات سوکعم ۷ ای * ای ۳ ددع زا نم تقوره هک دیئامت
 تسار تسد هک درپ مهاوخ رداق و دش دهاوخ كرحتم و لش نم تسد

 .مهدب تکرح ار دوخ

 نو هچ و میقتسم هچ دادعا شرامش ماگنه دینکن شومارف

 هیناث دنچ (۱) ندرمش زا سپ الثم .دیرامشب هلصافاب و مارآ دياب

E E E E a 

 «د رگ دیه اوخ ثکم هیناث دنچ درمش دیهاوخ ار (۲)ددعدعب دن وشیم

 . خآ ات روطنیمه

fتسا رتسدیاه هچیهام ندشتمس زا سپ : -تسارتسد شخرچ بم » 

 رد امش الاح .دسریم زونپیه لاحرد تسار تسد ندناخرچ هی تب ون
 روصت ؛تسا هدمآ الاب الماک امش تسار تسد دیتسه زونپیه لاح



 ۳۶۸ مزیت ونپیهدوخ

 هک دنکیم شخرچهب ع ورش امش ,تسار تسد هک دینکیم نیقلت و
 رتدنتنم تسار تسد شخرچ هرامشره رد و مرامشیم ۷ ددع ات نم

 روصت و دینک یم ربص هیناث دنچ دیرامشیم ار (۱) هرامش «دوشیم
 ادتبا رد هک درادن یلاکشاچیه .دخرچیم دراد امش تند هک دینک یم

 شوما رفیلو .دیناخزچب ار ناتتسدو دینک كمك یمک مه ناتدوخ «راک

 یدا را ریغ و یدوخپدوخ دیاب امش تسار تسد شخ رچ هک دینکن .

 نم هک دینک نیقلت دوخب .درک شخرچب عورش ڼاتتسد یتقو
 دوب دهاوخ یداراریغ نم تسد شخرچ مرامشب (۲) ددعات تق وره

 تسد دینک روصت و «دوب مهاوخن دوخ تسد نتشادهگن هب رداق نم و
 فقوتمیارب .دیتسین نآ نتشادہگن هب رداق امش و دخرچیم امش تسار
 (۳) ددع زا نم تقوره هک دینک نیقلت دیناوتیم دوخ تسد ندرک

 را نق مدوخ هدارا رد نم تسد شخرچ مرامشیم )۱( ات سوکمم

 متسدمرامشیم سوکعم (۱) ات (۷) ددع زا تقوره و تفنگ دهاوخ

 دیتسناوقن و دیخرچ امش تسد رگا.«دش دهاوخ فقوتم دوخب دوخ

 دیآهدیسر مزیت ونییه موس هج رد ات هک دینادب دیاب دیرادهاگن ارنآ

 تالالتخا عفر و تیصخش رییفت رد نیقلت یارب هجرد نیمه ات و
 :تسا یفاک امش یناور و یرکف

 الومعم و یلک روطب 4 دینک قیمع ار دوخ زونپیه دیناوتیم هجردهچات

 موس هجرد زا ار دوخ زونپیه دوب دنهاوخن رداک دارقآ تضزد۰

 هک یرگید صخش مراپبچ هجردب ندیسر یارب اریز «دنیامن رتقیمع

 دیامن نیقلت دیاب دشاب .تسیتونپیه داتسا دیاب الومغم صخش نیا
 دوخ عضو زا «دوشیم مزاپمچ هلحرم دراو هک یصخش اشک اریز

 .تسا هاگآان و عالطایب یدودح ات
0 



 دیدشن مزیت ونپیه رگا ۱ ۳۶۹

 مایاو ددع و مسا یشومارف زوتپیه مرابمچ هجرد مئالع زا یکی
 رایسب دشابت لاحم گا دوخبدوخ مسا یشومایف نیقلت هک تسا هتفه
 . تسا لکشم

 تسنیا دنامیم یقاب باوخ ندش رت تم فار هک یهار ابنت

 «دیور ورف دوخرد «دیدش زونپیه موس غر دراو یتقو امش هک

 سفنتهب أي و ندب لخاد یادص ای بلق ثگنهآهب ار دوخ رکف ینمی
 نیقلت دوخب زونپیه لاح زا ندشرادیبماگنه و دینک نک رمتم دوخ
 .«دش دهاوخ رت نیگنس و رت قيمع نم زونپیه هدنیآ هسلج هک » دینک

 9 راکچ دماینالاب ناتتبس زونپیهدوخ هسلج ۱۰ ات ۷ زاسپ رگا |

 نیاد وج واب یلو دیآیمن ٩ لاب ناشتسد الصا هک دنتسه اه یضعب "

 قیمعناشپاوخ روصت قیرط زا هدع نیا «دنوشیم مزیت ونپیه قیمع

 ناتتسد هک دیدش هجوتم و دیدرک شیامزآ ار دوخ امش رگا دوشیم

 الثم دینک روصت ؛دیهدب ماجنا ار روصت شیامزآ دیاب «دیآیمن الاب

 امش زوصت دیدرک ساسحا رگا ءکید روصت ای دینزیم مدق غاب رد

 هلحرمهب دیناوتیم هک دیوشب راودیما و لاحشوخ دیاب تسا یوق

 دینک هدامآ البق ار روصت یدادعت الاح دیور ورف مزیتونپیه قیمع

 . نتفرالاب ءانش «غاب رد ندزمدق روصت دیهدب ماجنا ار تاروصت نآ و
 ۱ ندیش وپ «ندرک هناشرس «ندرک یشاقن «تخرد زا نتفرالاب «هوک زا

 تسود هک رگید روصت عونزه و الگ یرایبآ ءرجآ ندیچ ,سابل

 ` قیمع هلحرمب ار امش باوخ «تاروصت نیا زا عون ٤ ای ۳ دیراد
 .دیناسر دهاوخ

 ۱ : ۰ دیدشن مزیتونپیه رګا /

 دیاب دیدشن مزیتونپیه «یئاپورا - یناگیرمآ» شوراپ رگآ
 شور رتیوق یاهشور نیا هک دیوش یرتیوق یاپشورهب . لسوتم



 Ye . مزیت ونپيهدوجخ

 هک تسا نافرع و فوصت مانب «یناریا» شور و «اگوی» مانب یدنه

 و اگوی قیرط زا مزیتونپیهدوخ لصفم روطب یدعب ياهشخبر:

 «یناپورا  یئاکیرمآ» شورب مزیتونپیهدوخ لصف نایاپ



NYیدنه شور هب «مزیئ ونپیهدوخ» ا  

 ` مود لصف

 یدنه شورب «زونپیه دوخ»

 و دراوم یخرب زا هدانشسا نامه یدنه شورهب «مزیئونپیه دوخ»

 ناوتیم اگ وی لامعا و تاک رح یخرب زا اریز دشاب یم «اگوی» لئاسم

 نم اگوی فیرعت و اگوی هرابرد .درک هدافتسا مزیتونپیه دوخ رد
 ما هتش ون یا هحفص دنچ هصالخ ر وطب « مزیت ونپیه یسانشن اور »باقک رد

 یسانشنا ور»باتک رد هچنآزا ريغ .یبلاطم رتلصفمیمک اجنیارد یلو
 ۱ .درک مهاوخ نایب امش یارب ماهتشون «مزیت ونپیه

 ریاسو مزیت ونپیه یسانشناور باتک رد یفاک هزادناب امش نوچ

 اجنیا رد نم اذل دیاهدومن هعلاطم اگوی دیاوف هراب رد تالجم و بتک

 حیرشت و فیررعت هب ًامیقتسمد میامن یم یراددوخنآ دیاوف فیرمت زا
 ليام نوتکامه امش منادیم اریز مزادرپیم اگوی یملع یاهتمسق

 .دینک راکب ع ورش المع هک دیتسه
 یاهتیلامف وراک هک ماهدرک هراشادوخ یاهباتک رد راب نیدنچ نم 5

 ` صخشرگاو دروآیمرد مزیت ونپیهدوخ لاحهب ار صاخشا یعامتجا

 رد و دسریم مزیتونپیه قیمع تلاحب دشاب دادمتسا اب و ساسح



 ۳۷ مزیت و نپیهدوخ

 .دوشیم نیرفآرنه و دنک یم زاجعا دوخ یصاصتخا راک

 هجوتاب و دناهتشاد هجوت یعامتجا لماوع نیاهب یدنه یافرع

 ار اگوی قیرط زا «مزیتونپيهدوخ» یعامتجا رثؤم لماوع نیاهب

 : زا تست رابع شخب شش نآ و دناهدرک میسقت شخب ششهب
 (هعلاطم قیرطزا زونپیه دوخهب ندیسر) اگوی انانج -۱
 (تدابع قیرطزا زونپیه دوخهب ندیسر) اگوی یتکایب -۲
 (ندرک راک قیرطزا زونپیه دوخهبندیسر) اگوی امراک ۳

 (نتفگ رکذ قبرطزا زونپیه دوخهب ندیسر) اگوی ارتنام -6 :
 (شزرو قیرطزا زونپیه دوخهب ندیسر) اگوی اتاه -۵ ,
 (رکف لرتنک قيرطزا زوتپیه دوخهب ندیسر) اگوی اجار د

 «میزادرپ یم اهشور نیازا كيره فی رعتهب صتخم روطب الاح

 امش «هکتسنیا دراد امش یارب شور شش نیا فیرحت هک یاهدیاف

 مزیت ونپیهع ونکی ندرک راک هک دیوشیم هجوتم هنازور راک نمضرد
 س اینا و دیشاب هتشأد تسود ار دوخ راک - الوا هکنآ طزشب تسا

 زورسب زور هجیتن رد .دیشاب هتشاد رکف نکرمت ندرک راک نمض رد
 رد لاس دنچ زا سپ و دوشیم رتقیمع امش «مزیتونپیهدوخ» تلاح

 ريغ تراہم نیا هک تفای دیهاوخ یصاخ تراپمم و یداتسا دوخ راک

 نیرفآزاجعا و یماپلا هبنج هکلی «تسا یرهاظ و ینف تراپم زا

 .ميزادرپیم اگوی هناگشش عاونا زا كيره فیرعتهب الاح و .دراد

 زا ندش «زونپیهدوخ» زا ترابع اگ وب انانج : اگوی انانج ا
 قشاع هک یرعاش .تسا شناد و ملع «قیقحت «بتک هملاطم قیرط

 هوشیم رتشیب شرکف زک رمت زورب زور نامز رورمب ,تسا نتفگ رعش

 یگرزب یا رعش «دسریم زونپیهدوخ ای کف زک رمت قیمع هلحرمب ات

 لیبقتیا زا نارگید و یسودرف و یولوم و یدعس و ظفاح ریظن



 اگ وب یعک اهب ۱ . پچ

 اب زین فلتخن مولع هتشر رد نیققحم و نادنمشناد ریاس دناهدوی

 قیمع یاهجرد هب دوخ یملع تاعلاطم و تاقیقحتهب هقالع و قشع

 ار تاعارتخا و تایفشک .نیرتگرزب هک دنسریم زونپیه دوخ زا
 اهتسیمیش ءاپمنادکی زیف دناهلمجنیا زا «دنهدیم هئاراتی رشب ناپچپ

 ..مولع یاههتشر ریاس و نیسدنپمم

 رارکتو دوخ راکب ندیزروقشعاب زین ابنادیقیسوم و ناشاقن

 دنسریم «مزیتونپیهدوخ» قیمع هجرد هب دوخ هناقشاع راک موادم

 .دن وشیم نیرفآزاجعا دوخ راک رد یلاسدنچ زا سپ هجیتن رد و

 یماظت: ثگرزب ناهدنامرفو ثگرزب نویبالقنا «نارادمتسایس

 ناور و زغم قایتشا هقرج یعامتجا صاخ یعیاقو عوقو للعهب هک

 زورپ زور و دنیآیمرد «زونپیهدوخ» تلاحهب «دنک یم نشور ار نانآ

 ات دوشیم رت قیمع و رت قیمع نانآ «زونپیهدوخ» تلاح هظحل هب هظحل

 .دن وشیمنا رگیدو كرامسیب و ثیلبوقمی «نوئلپان «هاشردادب لیدبت
 ندش« مزیت ونپیه دوخ» زا ترابع اگ وی یتکاپب : اگوی یتکاپب -۲

 هدش مزیتونپیه «قیمعمزیتونپیه تلاحرد «تسا تدابع قیرطزا

 ار وا ندب زا یتمسق ای مامت رگا ینمی ؛دنک یمن سح ار درد

 نرتب (ع)یلع ترضح درک دهاوخن درد ساسحادننازوسب شتآ اب
 زا ار ریت تدابع لاحرد «دیراد عالطا امش هکیروطب «دوب هنومث

 و e هتخادگ نهآ اب ارنآ لحم و دندیشک نوریب شیاپ

 .درکت درد ساسحا(ع)یلع ترضح

 و زامن رخاوا رد یبهذم نایاوشیپ هک .دتفایم قانتا رایسب

 صاخشا « دننیب یم ار یرظانم « دن وش یم صاخ یتلاح راچد «تدابع

 ,يركف صاخ تالاحب ءدوشیم مالا نانآ هب دننیب یم ار یئایشا ر
 تسا «زونپیهدوخ» تلاح نامه نیا و «دنیآیم رد یناور و یمسم



 ` YP ۱ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 «زونپیهدوخ» تلاحب صخش هکتسنیا یکی مه تدابع زا.روظنم وا
 تمنص و ششوک و راک ميئوگب .رگا سپ دیآرد ینافرع هنلخ ای . ۱

 .میاهتفگن هدوپمیب ینخس تسا تدابعای «زونپیهدوخ» یعون هعلاطم و

 دوخ» تلاخب ندیسر زا ترابع اگوی امراک : اگوب امراک ۳

 یعامتجاتیلاعف و راک عون ره تسا تیلاعف و راک قیرط زا «زونپیه
 تمالسو زونپیهدوخ تلاحب ار صخش دشاب نک رمت و قشع نآرد هک

 ینگرزب تمدخ یعامتجا یاهتیلاصف لیبق نیا هک دیناسر دهاوخ
 : فورعم همطق «تسا عامتجا دا رفاهب

 تسین قلد و هداجس و حیبستهب تسین قلخ تمدخ زجب تدایع

 یزرواشک لئاسو اب زرواشک نیاربانب .تسا قداص بوخ اجنیا رد

 2 و دننک یم تمدخ قلخهب دوخ رازبا و راچآاب رگتمنص و دوخ
 ` .دنزادرپیم قلاخ تدابعهب هارنیا زا اهیضعب

 قشاع صخش هک «تسا «رکذ» ینعنهب ارتنام : اعوی ارتنام ٤
 «دشاب بسانم تیعقوم هک اجزهرد نصع ات حبض زا «مزیت ونپیهدوخ»

 :«موا» یدنهشور رد هملک نیا هک ؛دنک یم رارکت ار ینیعم هملک

 یرگید تاملک اهروشک ریاس رد و (قحای وه) یناریا شور رد و
 .تسا قلطب رداق «وا» ینعمب لاحرپب هک تسا

 زک تم ار دوخ رکف هکنيا ینمی «زونپیهدوخ» .میتفگ >

 رارکت ار ینیعم هملک «زونپیهدوخ» قشاع یوجشناد یتقو نیاریانب
 رکف زیچچیهب و دنک رارکت ار هملک نامه .دنکیم یمس و دنک یم

 دهاوخ «زونییهدوخ» ینعی زک رمتم شرکف دوخبدوخ هجیتن رد «دنکن

 . دش

 هدینشذیاش مهامش و دن راد تسد رد حیبست ناناملسم زا یخرب ۰

 ؟دنک را کتار «هللاناجبس»ترابع راب رازه یسک رگا دنی وگ یم هک دیشاب
۱ 



 اک وب اناه ۱ ۷۵

 دهاوخ كيدزن ادخهب و دش دهاوخ كاپ شبلق .درامشب حیبست ای و

 ۱ .دیسر دهاوخ دوخ یوزراپ «دش

 اهساسختسا نکمم«هللاناحبس»راب رازه را رکت یملع رظن هطقن زا

  تیناحورساسحا راچد صخشهک دروآرد زونپیهزا یاهلحسهب ار

 یاپمیراتفرگ زا یخرب لحهار شیاشگ شیوزرآ رگا و دوشب یصاخ
 قفوم تسا نکمم هتبلا دشاب یناور و یرکف یتمالس ای و یگدنز
 داجیا اب هک دشابهتشاد یصاخ عضو شاهتساوخ کا یلو «دوش

 دوخ یوزرآهبپ هک تسا ملسمدشاب هتشادن یاهطبار زونپیهدوخ

 و یفارخ و یلمع ريغ یاهوزرآ زا یرایسب دننام. .دیسر دهاوخن
 . هنالقاع ريغ

 كشزپ و یسیلگنا تگ رزسب تسیت ونییه «تلپناو_یج-سا»

 تدمپ طقف ناج رتسم «دیوگ یم ناتسلگنا یتنلملس راب رد صوصخم
 درک یم رارکت تشاد ناکما هک اج ره رد و ًامئاد ار دوخ مسا هام دنچ

 دروم باتک تسناوت هجیتنرد و دیسر زونپیهدوخ زا یاهلحرمب ات

 . ۰  .دسیوتب بولطم لکشب ار دوخ هقالع
 ,دشابیم زونپیهدوخ مہم یملع یاهسرد زا یکی نوچ ارتنام

 دننک یم هدافتسا نآ زا یناریا یاف رع مه و یدنه یاه یگ وی مه هک

 .درک میهاوخ .تبحص نآ هراب رد رتشیب زاین دروم لحم رد اددجم اذ

 تاک رح قیرط زا مزیتونپیهدوخ شور اگوی اتاه : اکوی اتاه -۵

 تایلمع نمض مزیت ونپیهدوخ قشاع یوجشناد هک دشای یم یندب

 زک ستم ادخ مان ای و تاکرحنآب نین ار دوخ رکف ءصاخ یشزرو
 سکف دوخبدوخ هک دناهدش میظنت یمّشسقەب تاک رح نیا «دیامنیم

 میظنت ار یلخاد هحششم ددغ و ملاس ار ناور و زغم «نک قم ار

 هجوت دروم رضاح لاح رد هک تسا اگویاتاه شوز نیمه دنیامنیم



 ؛دوشیم لمع اگوی یاپسالک رد و هتفرگ رارق ناپج یاهروشک همه
 اهاناسآ ای تاک رح نیمه یانبمرب مزیت ونپیهدوخ شور ساسا نوچ

 دومن میهاوخ سیردت و فیرعت ًاقیق ةد ار مزال تاک رح اذل «دوب دهآوخ

 .دیسپ راکب ار اپمنآ دینا وب یتجار و تلوپسب امش هک

 نوکسهلیسوی مزیتونپیهدوخزاترابع اگوپ اجار : اگوی اجار ٩

 رکفو میئامن بآ هساک هب هیبشت ار ندب یگا ,تسا رکف لرتنک و ندب
 بآ «هساک ندرزوخناکتو تک رحاب .مینادب هساک لخاد بآ هیبشار

 ار هساک هک مینک یمس رگا یلو « دش دهاوخ مارآان مه نآ لخاد

 و نکاس مه هساک لخاد بآ ميرادهاگن تک رحپب و نکاس تسد رد

 نکاسار ندب دیاب مه کف شمارآ یارپ سپ .دوب دهاوخ تک رحیب
 ای ۲ زور ره زونپیهدوخ قشاع یوجشناد «تشادهاگن تک رحیب و
 تلاحهب تک صیب و تماص و تکاس تولخ یاهشوگ رد راب ٤ اپ ۳

 شتدب هک یزرطب «دنیشنیم هقیقد ۲۰ تدمب یرکف زک رمت صاخ
 ای «ارتنام» مانب ار یصاخ هماک زین نغم رد و دنکن تکرح چیه

 مان صوصخمهملک یوررکف ندرک زک رمتمو ندبنوکس.دنک را رکت رک ذ

 قبمع ژونپیهدوخ تلاحهب دعب یاهزور رد رورمپ ار صخش .ادخ
 .دروآ دهاوخرد

 عقوم رد اذل دشابیم ام مہم سرد زا تمسق كي اگویاجار نوچ

 . درک میهاوخ سیردت ارنآ لصفم و لماک روپ دوخ

 زونپیهدوخ شور عون هس یدنه قیرط زا زونپیهدوخ شور رد

 :زا دنت رابع عون هس نیا .دش دنهاوخ لمع و هدش پیک رت مهاب یدنه

  .اگویاجار و - اگویاتاه س اگویارقئام

 تساهامدنچ هک درک ینیب شیپ ناوتیمن ًاقیقد هک یتدن زا سپ

 و قشعو قوش ینمی (یهدمص) تلاحهب مزیت ونپیهدوخ قشاع یوجشناد



 یدنه قی رطذازونپیه دوخیلصا شوراپ اوب ااه ۷

 هوالع یتلاح نینچردهک «دسریم فصولادیاز تردق ساسحا و قوذ

 ساسحا یگدنز تامیالمان همه لباقم رد قیمع شمارآ نتشادرب

 راک همه تسا رداق هک دراد یئادخ و میظع یتردق نانچنآ دنک یم

 نامرد دوخ رد ار یدرد ع ون ره و دسرب دوخ یاهوزرآ همههب ودنکپ
 یتلاجخ رگا دوش عطق هک دنک یم هدارا دراد ناب زتنکل رگا «دتک

 هک دنکیم هدارا تسا وسرت رگا دوش وررپ هک دنک یم هدارا تسا

 دوشیوق شاهظفاح هک دنک یم هدارا تسا هظفاحمک رگا «دوش عاجش
 لاحرپمب .دوش لاحشوخ و داش هک دنک یم هدارا تسا هدرسفا رگا

 رد مياهتفگ باتک لوا شخب رد زونپیهدوخ دیاوف زا هک ار هچنآ

 ادیپ تقیقح و تیعقاو زونپیهدوخ قیمع تلاحب ندیسر هلحرم
 ۱ ۱ ۱ .درک دهاوخ

 دیتسناد و دیدش انشآ زوتپیهدوخ هناگشش یاهشور اب امش
 اتام شور درک لمع نآب هنازور یتسیاب هک جایتحا دروم شور هک

 اتاه ساسارب تانیرمت و اپپسرد همه دعببالاح زا .دشابیم اگوی
 ۱ ۰ .دوب دهاوخ اگوپ

 اگویاتاه

 ا

 یدنه قیرط زا زونپیهدوخ یلصا شور

 «ات» و دیشروخ ینعمب «اه» تسا تىسقەس لماش اگ ویاتاه

 ینعمب ًاعمج اگ ویاتاه ان «دشاب یم داحتا ینعمب «اگوی» و هام ینعمب

 ینممب هنک تسا یتمالع و لبمس نياو تسا هامودیشروخ داحتا

 .تسا رگیدکیب ندب یفنم و تبثم یا وقنتسویپ



 ۳۷۸ زین ونپیهدوخ

 ار اگوی اتاه یدنه ثگرزب یفوص و فراع و یگوی «یلجنتپ»
 نیا زا یاهعومجم و بیک رت هک « ده د یم شزومآ تمسق تشه ردا
 تشهنیا و دناسریم زونپیهدوخ قیمع تلاحهب ار صخش لمع تشه
 : دنتسه ریز رارقب دنوش لمع و سیردت دیاب هک تمسق

 (هراد یگتسب دوخ زاریغهب هک تایقالخا لرتنک) (۱)امای -)
 (یلخاد تالیامت لرتنک) (۲)اماین -۲
 (یندب شزرو) اناسآ -۳

 (یسفنتا لرتنک) (۳)امایانارپ ٤
 - نطاب و رهاظ ساوح طبض - توہش زا یراددوخ) (؟)اراهایتارپ -۵

 (نوردنا و نوریب زا ساوح طبض

 (روصتنتخاسظوبضم ءصاخزیچشایهب نتسبلد «راکفا زک رمت) ()اناراهد -
 (هبذج و ةسلخ) ())انایاهد -۷
 (یسانشدوخ) (۷)یهدمص -۸
 .دوشیم نایب سرد تشه رد هدشدای لامعا عون تشه

 لوا سرد

 اماب

 ینعمب امای» : دسیونیم امایهراب رد سکارسای اهداشیناپوا

 دنک یمكرت ار یناسفن تایہتشم یگ وی نک ر نیا رد .تسا سفن فک
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 4 ۲۲۵ ۰ ۷۵03۲2 نورد ونو ريب زا صاوح طبض
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 دوش زکر متم تسانکمم هنوگچ نطاب دوعش ۳۷6۹

 یرازآیب یگوی هلحرم نیا رد «دزاسیم دوبان ار اهشهاوخ و لاما و
 و تناما «ینوگتسار و یتسار « .ددشت مدع و تاثاویح نتشکن و

 نزاب طالتخا مدع ای درجت .كاخیور نتفخ «ندرگنیدزد « یتسرد

 .دهدیمرارق دوخ هکلم ار كرت و یتسین «نتساوخن یزیچ یسک زا و
 کف فلتخمیاههارهب هک تسنیا فده سرد تشهنیا مامترد

 دوخ ءاضعا و" راکفاهب دناوتب زونپیهدوخقشاع و دوشیم زک رمتم

 «تسا رهاظ رومش رد زک سمت مزیت ونپیهدوخ رد ,دشاب هتشاد طلست

 زک رمتم ار دوخ هسمخ ساوح یلکروطب شوگ و مشچ رگا ینمی

 دیاب رتالاب لحارم رد .مینک مزیتونپیه ار دوخ میاهتسناوت ام یک

 .دوش نک ستم نطاب رومش

 ؟دوش زکرمتم تسا نکمم هنوگچ نطاب (۱)روعش

 : تسا روطنیا نطاب رومش ندشزک رمتم هار
 یاشامت لثم .تسا یجراخ ءایشا هجوتم ام رهاظ رومش یتقد

 نکمس ام نطاب روعش لاح نامه رد جنرطش یزاب ای ملیف اپ تمیبط
 تالیامت نیا و دشاب رگید تاومش و تالیامت زا یرایسب هجوتم تسا
 ' و اههتساوخ هیلک و یتسرپلوپ ا ‹یبلطهاج زا دنت رابع

 دیابت یم یکیزیف یایندهب هتسباو ار صخش هک یتاوپش و تالیامت

 ندرگب هک تسا یریجنز هیبش ینورد تالیامت نیا زا كيره هک
 ندب زاار یحور یژرنا هک دنتسه یئاههلول هیبش «دناهدش هتخي وآ

 دودحم ار دوخ تالیامت ميناوتب هچره نیاربانب «دننکیم جراخ

 رتمک شراب نطاب روعش .میربب نیب زا دوخرد ار زآ و صرح و مینک
 .دش دهاوخ شیب شزک مت و

 هدش فيسات لصفم مزبتونپیه یسانشناور باتک رد جراخ روعش و ناب رومش -۱
 .دوش هعجا رم «تسا ۱



 ۳۸۰ مزیت ونپیهدوخ

 هک «دنکیم هراشا لماعجنپهب سامای رد اگوی ردپ یلجنتپ

 و یرکف رظنهطقن زا ع ورش زا لبق یتسیاب اگوی بلاط و قشاع
 تیاعرهک تسنادیمن یلجنتپ عقومنآ رد دیاش «دشاب هدامآ زین ینهذ

 هاجیا یملع رظن زا لد یاههتساوخ یخرب زا یشوپ مشچ تایقالخا

 اهیگوی و افرع «دیامنیم یهاگآدوخان ای نطاب رومش رد زک رمت
 باوص ندوب اراد و ادخهب یکیدزن و یبهذب رظنهطقن زا یتشیپ

 دن دش یم راتساوخ ار یعامتجا و یقالخا تاررقم یارجا و یورخا .

 تاوہش و تالیامت زا ندرک رظنفرص و یشوپ مشچ نم ظنب یلو

 رد نکرمت داجیا یملع ین زا یبهذم یاههبنج زا رظتفرص
 دنک یم هراشا اپمناب یلجنتپ هک ار لماع جنپ .دیامنیم یهاگآدوخان

 : تسا ریز را رقهپ

 ا «ندرکن متس) اسمیشآ تا

 (نتشاد تقادص) ایتاس -+
 (یتسرد و تناما «ندرکنیدزد) ایتسا-۲
 (درجت «ندوبفیفع و نمادکاپ) ایراکامهرب -<
 (یسک زا یزیچ ندرکنلوبق) اهارگیرابا -۵

 . اهداشیناپوا رد اسمیهآ : (یرازآیبو ندرکنمتس) اسمیهآ - لوا -
 یزک رمت تلعهب متس و ملظ تسا هدش همجرت یرازآیب و ددشت مدع

 نکمم تعفنم بلج نیا «دراد یتعفنم بلج یارب صخش هک تسا

 لوپ ندروآتسدب یارب تسا نکمم الثم .دشاب یونعم ای یدام تسا

 یرتخد اي ینز قشع ندروآ تسدب ایلوقنمریغ ای لوقنم لاوما ای
 هکنیا .نمضرد ندرک ماظومتس لاحرهرد .دریگ تروص یدعت « ملظ

 رد و بیامنیم داجیا زین یرکف تداع «دنکيم لوفشمدوخب ار رکف
 س

— a- himsa . 2 Satya 3~ a. Steya 
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TAL(نتشاد تقادص ) ایتاس - مود ۰ ۱ : . . 

 هاگآدوخان روعش و یت ورد نکيمتهب ندیسر زا ملاظ صخش هجیقن
 و یطخت ءمتس و ملظ ریظنیفارحنا راکفا زا كيره «دنامیم رود

 ار هاگآهوخان رومش اهنآریاظن و تقرس «نارگید قوقحهب زواجت

 نسرب قلطم رکف نک رمتب تسین رداق صخش و درادیم لوغشم دوخب
 نیا ات «دنیوگیم افرع هک دنتسه یئاهباجح نامه راکفا لیبقنیا

 رد هک یبلاطم .دوشیمن رهاظ تقیقح رون دن ورن نیب زا اهباجح
 ۱ تسا یهاگآدرخان رد رکف زک رمت عناوم نوماریپ ثحب دش هتنگ الاب

 یصخش هدیقع و تفرگ رارق یسررب دروم یملع رظن هطقن زا هک
 و یبهذم یاملع همه مه. یبهذم رظن هطقن زا اما و «تسا هدن راگن

 .تساادخب یکیدزن عنام و تسا تسردان رکفره فلاخم بهذم الوصا

 اهداشیناپ وا ای رهکاسباتک رد ایتاس : (نتشادتقادص) ایتاس - مود
 زین نتشادتقادص دروم رد .تسا هدش همجرت «تقادص ای یتسا ر»

 . دیاب ارچ هک یملع ثحب یکی ءدومن ثحب ناوتیم رظنهطقن ود زا
 : شیادیپ ودب زا یبهذب رظن زا .یبهذم رظن زا مود «تشاد تقادص

 و تسار «نتشادنتقادص هک تسا هتشاد دوجو داقتعا نیا ,بهذم
 راکهانگ صخش و تسا ادخب یکیدزن عنام و تسا هانگ ندوبنتسرد

 هدن راگن هدیقع هب یملع رظت زا یلو «تخوس دهاوخ منہج شت رد

 و «دوشیم هاگآدوخان رومش رد رکفنکرمت عنام نتشادن تقادص

  ثحب و تسا یهاگآدوخان رد زک ست داجیا ثعاب نشمارآ و تقادص

 نمهک تساراب نیل وا یا رب لاحب ات یسانشن اور ملع ظن هطقت زا لکشنی دب

 و هدناوخن اجک چیه رد نوتکات و منکیم لیلحت و هیزجت روطنیا
 .دیامن زاریا یاهدیقع نینچ یسک هک ماهدینشن

 ندرکنیدزد ای یتسرد و تناماهب ایتسآ : (ندرکنیدزد) ایتسآ ۲ . ۱

 دوش یدزدهب رجنم تسا نکمم یراکعمط تلصخ «تسا هدش همجرت
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 و جایتحا .دوش یدزد ثعاب تسا نکمم فلتخم لماوع .و للع و

 ع امتجارد تورث حیحص عی زوت مدع زا یشان یداصتقاعضو «یناماسپان

 هک صاخ یناور یرامیب «دروآیم دوجوب ار ریقف و ینغ هقبط هک

 ریقحت تیلرفط رد هک یصخش الثم «درب یم تذل ندیدزد زا صخش
 و تأرج «تعاجش لیلد ندرکیدزد هک دشیدنیب هاگآدوخان هدش

 هک یلفط الثم .دشاب یطرش لماع تسا نکمم یدزد«تسا ینامرپق

 یدزدبتبسن تساهدرب تذل و هدیدزد لوپ اي ینیریش و هویم راب ره
 نیا و دربیم تدل یدزد لمع زا هاگآدوخان و تسا هدش یط رش

 رد هک دنک ادیپ هعسوت و دیای شرتسگ رورمی تسا نکمم تداع

 .ذزشیم یناور یرامیب عونکیهب لیدبت لاحره

 یلماوع زا رگید یکی یدزد «نافرع و «زونپیهدوخ» رظن هطقن زا

 هجیتن رد و دنک یم دوخ هجوتم ار یناور یژرنا زا یرادقم هک تسا

 دوخ قشاع صخش و دباییم شهاک هاگآدوخان رد رکفزک رمت نانیم

 راکفا دیاب ارابجا قاطم رکف زک رمت هب ندیسر یارب نافرع و زونپیه
 هب تسا نکمم یدزد .دنک رود دوخ زا ار یدزد تداع اپ یدزد"

 نتفرشک «لوپ قودنصای لخدلوپ زانتفرشک «دشاب فلتخم یاپملکش
 بیج رد ندرکتسد «یکاروخ زا نتفرشک «سانجا دیرخ لوپ زا
 زور ای بش رد مدرم یاههناخ زا یدزد «هیاسمه زا یدزد «نارگید
 ا زا یرادقشم صخش هک تسا یاهلیسو ره لماش یدزد و

 . دیاپ رپ هنایفخم و قحان هب ار

 ظن هطقن زا .تسا منہج رد دزد یاجمه یبهذم ظن هطقن زا

 یلو .دنک یم بلس ار یمومع شیاسآ یدزد مه یقوقح و یعامتجا

 ماجناتیلوفط زا دارفا یتآ یگدنز نيمأت و تیب رت هچنانچ نم ظنب
 .دوب دهاوخ ناما رد یدزد زا یدایزتبسن هب عامتجا ًاعمطق دوش
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 هک تسا یناور و یحور شزرو و نیرمت عونکی ندرکنیدزد

 هچ وت دندیسرپ یماطسب دیزیاب زا دیک یم تیوقت ریٹ اد هدارا
 تساوخیم ملد هک یراک ره داد باوج ؟یدیسز ماقم نیاب هک یدرک

 دراد دوجو تقیقح نیا ءنین یدزد رد و «مدرکیم راتفر نآ فالخرب
 تا هنس رگ و جاتحم هک یصخش هک

 : ین ورد یورین یدایز و هداملاقوف روطب دیامنیم یراددوخ یتقو

 تلاحبمدقب مدق و نک رمتم شرکف «یوق شاهدارا .تیوقت شیناور و

 .دوشیم كيدزن ینافرع هبذج و هسلخ اي زونپیهدوخ

 ینعم«درجت هاهداشیناپ وا رد : (نیوب.فیفع و نمادکاپ) ایراکامهرب -
 دوخب یفلتخم تاپمچ رد ارم رکف هشيمه تفع «ینمادکاپ «تسا هدش

 ایآ ؟تسیچ ینمادکاپ و تفع مورفم و ینعم «تسا هتشاد لوفشم

 ای تسا یسنج تاوپمش لباقم رد یراددوخ طقف ینمادکاپ و تفع

 ۱ . ؟دوشیم زین تاوهمش عاونا لماش
 هک ار دوخ یسنج هزیرف هک تسنیا ینمادکاپ و تفع ینعم ایآ

 شخد الثم «تخادتا راک .زا یتسیاب تسا یپلا یاهتبهوم زا یکی

 دشاب نمادکاپ و فیفع هکنيا یارب دسریم غ ولب نسب هک یرسپ ای
 ارچ ؟دنک بوکس ار دوخ تمواقم لباق ریغ یسنج هزیرغ دیاب

 ارچ تسا هانگ رگا ؟تسا سضم و ہانگ ایآ ؟دنکب ار راکنیا دیاب

 ؟تسا هدروآ دوجوب غ ولب هلحرم رد اریمیظع یورین نینچ دنوادخ

 ؟دراد دوجو لالح و مارح نیب یقرف هچ ینمادکاپ و تفع دروم رد

 و .تفع ءدشاب ینوناق و عورشم یکیدزن و یزابقشع رگا ارچ
 و تقع فالخرب دشاب عورشم ریغ رگا یلو .تسا ینمادکاپ

 ۱ ؟تسا ینمادکاپ

 قیرطزا دناوتن یگلاس ۲۰ ای ۲۵ نس ات یفلاب ناوجون رگا



 ۳۰ ای ۲۵ نس ات دهاوخب رگا ؟دنکب دیاپهچ دنک جاودزا یعرش

 هکلب تسین رداق اپنتهن هک دیامن یزاب قشع زا یراددوخ یگلاس

 .دیامنیم زین یناور یرامیب داجیا ندزاو و راشف

 ؟دوش لح دياب روطهچ ینمادکاپ و تفع عوضوم هرخالاب
 هک هدش هدیرفآ یروط ناشیناور و یبصع نامتخاس یخنب

 و دننک دس ار دوخ یناوپش تالیامت ولج دنناوتیم تحار یلیخ
 .دنتسین رداق هچوچیپمب سکمب نخرپ

 یکی یقرش نویبه ذمهک دندقتعم یئاپورا یاهروشک زا یخرب
 تضع ار لمع نیا مان و دنزادنایمن راکب ار دوخ دادادخ ءاضعا زا

 .دن را ذگ یم ینماهکاپ و

 یستج تالسیامت عوضوم تیعقاو رد و لمع رد مینيب هب یلو
 هنادازآ نارتخد و نارسپ ام عامتجا رد نونکامه دوشیم لح هنوگچ

 دقتعمهک یبهذم ناناوج دنخسه مک یلیخ «دنراد تكيدزن هطبار مهاپ

 توپمش عفد یعیبط ريغ هار زا هنامسأتم مه اہنآ و دنتسه یراددوخهب

 سگا هدرکن جاودزا هک یناوجره نم هدیقمهب لاحرپب .دننکیم
 دشاب یم ینمادکاپ و تفع مانب هک ار اگوی زا تمسق نیا دهاوخب
 هیان رب قبط دناوتیم هک یئاج ات هک تسا نیا شلح هار دنک لح

 جایتحاراب هس یاهتفه رگا الثم .دیامن ۶ اضرا ار دوخ تالیامت رعمک

 ار دوخ یناوہش تالیامت رابکی ناکما تروصرد و هرابود «دراد
 ۱ 3 .دیامت ءاضرا

 قشاع هک مهد زردنا و دنپ و منک تحیضن امشب مناوتیمن نم

 رایتخا یب نسیاضتقم هب :یناوجنون رد منمدوخ اریز «دیوشن سکچیه :

 هدناوخان قشع مانب هدیردو وررپ نامپیمنیا و «مدشيمقشاعهدا را یب و

 مرجز اهزور و اببیشو دمآیمنم غارضهب شدوخ هدرکن توعدو



 دوب نمادک اب و فیفع دياب ارچ ۲۸۵
 سس

 مهیهاگ و یئ ورود درد ؛یئافویبدرد ءنارجهدرد «قارفدرد «دادیم

 ندشدایز «دیشکیممباتوبت هب و دشيم هتخیمآ هقحو غ وددو كلکاب

 شمارآ ناسناب ردقچ مزیتونپیهدوخو اگوپتانیرمتاب هارمه نس

 .نافوط زا دعب یشمارآ « دهدیم

 دای ار ینف ای یشزرو دیناوتیم نیرمت ابهام اب هک روطنامه .

 اب هک دینک نیرمت رورمب و مک مک دیناوتیم مه روطنامه «دیریگب
 اب و هداملاقوف یناسنا هک دینک تداع رورمب و دیگنجب دوخ تالیامت

 .دیشاب تحار و مارآ قشع ندیدن و قشع اب هتبلا هک دیوش هدارا
 .درک هصالخ روطنیا ناوتیم ار ینمادکاپ و تفع سپ

 تحار دنناوتیم یبصع و یزغم صاخ نامتخاس و نس یاضتقمب اهیخرب -۱

 و فیفع و دننک هزرابم دوخ تاوبش هلمج زا دوخ تالبامتاب راشف و رجز نودب و
 ۱ .دنشاب نمادکاپ

 : دنناوتیم دنتسه یناوپش و جازمنیشتآ هاگادوخان هک رگید یخرب -۲
۰ 

 . عویشمقی رطزا منآهتبلا «دنشاب هتشاد تسود ار رفنکی طقف - الوا

 یهاگهاگ هکلی هدننکن اهر تالیامت شوغآ رد هدارایب ار دوخ - اینا
 ندوب قشاع نیع رد هک .دننک نیرمت. «دننک هدارا «دنیامت هزرابم

 راظتنا ماگنه .دنشاب توافتیب و درسنوخ .دنشاب هتشاد شیازآ

 یسوبلاوب و یئاپزیرگ و یئافویب ماگنب .دنوشن هتفشآ و یبصع
 نيچ رانک زا توافتیب و درسنوخ دنوشن نالان و نایرگ قوشمم

 .دناهدرک شومارف تساابلاسهک راگنا و دننک روبه قوشممو قشع

 ۰ ؟دوب نمادکاپ و فیفع دیاب ارچ

 ثحب تپج دتچ زا ناوت یم ندوبنمادکاپ و فيقع تلع هراب رد

 : درک

 یبهذم رظت هطقن زا -۱
 یعامتجا تایضم و دیاوف «یعامتجا رظن هطقن زا ۲

۰ 
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 مزیت ونییهدوخ و یناور تېج رد یملع رظن هطقن زا -۳

 باتک نیا عوضوم زا جراخ مود و لوا دنب یظن هطقن زا ثحب
 ؛تسین یعامتجا مولع و یبهذم لئاسم باتک نیا عوضوم .«تسا

 دوخ» هب ندیسر یارب «تسا «مزیتونپیههوخ» باتک نیا عوضوم
 مه قشاع صخش و تشاد رسکف زک رمت دسیاب قیمع «مزیتونپیه

 قیمع هلحسب هجیتن رد «دروآ دوجوب رکف زک رمت دوخ رد دناوتیمن

 .دیسر دهاوخن نافرع اي مزیت ونپیهدرخ
 یارب یبوخ رایسب نیرمت و.شزرو «تالیامت اب هزرابم ًایناث

 تاوپشو تالیامت اب مزر نیرمت هک یسک «تسا هدارا تردق بسک

 با رطضا «دسرب یناور قیمع شما رآهب دناوت یم تلوپمسب «دنک یم

 شخارسب هصغومغ و دردرس «یباوخیب «یناشیرپ «یگدرسفا

 و یکفتم یزفم «یوق یاهدارا دناوتیم ضوع رد .دمآ دهاوخن

 هتشاد دنسرخ و هاش هشيمه یناور .دنمورین یاهظفاح . نکصتم

 دناوتیم جنر نودب و یقحارهب ار یگدنز تالکشم و عناوم «دشاب

 رد هک تسا هدرک نیرمت و شزرو هکنيا یارب ؟ارچ .دنک لمحت

 ؛دشاب هتشاد شمارآ «دنک تمواقم دوخ تاوپش و تالپامت لیاقم
 شمارآ یتامیالمان عونره لباقم رد دناوتيم لیلد نیمیب اذل

 .دشاب هتشاد

 و كرت ءافارگ یداپا : (دننکن لوبق یزیچ یسک زا) افارگیراپا -۵

 ؛نتفرگن دن روآ هتساوخان رگا و نتساوخن یسک زا یزیچ «یتسین
 اطع .هبه «هوشر ؛فرامت مامنا هیده ند رک ل وبق .تسا هدش همجرت

 .دیامنیم زرون و تداع داجیا هکنیا نمض ءابمنآ ریاظنو وداک و

 صخش هجیتن رد «دیامنیم جراخ هجوتم نورد زا ار رکف زکرمت
 .دسریم شمک «قیمع زونپیهدوخ» لقاال اي ینافرع هسلخ تلاحی



  AYیبهذم نییآ )ای امین (

 دوخ هاگآدوخان روعشندوب زک رمتمیارب دیاب زونیهدوخ قشاع
 صاخ فده هکنیارگم .دیوشب یگدنز رهاظ تایدام زا تسد دناوتب

 .دشاب هتشاد یعامتجا دیقم و

 و تضایر اي سامای مانب لوا شخب نوماریپ ثحب اجنیا رد
 نیئآ اي (ساماین) مانب مود شخب دراو و 3 رپ ذپ یم همتاخ ثاسما

 (یبهذم نییآ) ای امان

 ترابع اماین» : دسیون یمءامایٹ »هراب رد اهداشیناپ وا ای سبکارس
 ناک را زا هلحرم نیمود رد «ساوحرپ طلست اي ساوح طبض زا

 و مزال لیذ هناگجنپ طیارش تیاعر یکلاس ره یارب ءاگ وی هناگتشه

 هک دراد دوجو روتسد جنپ اماین یارب نیاریانب دشاب یم یرورض

 ۱ : دشاب یم ریز رارقب بیت رتهب

 (صولخ) اچوااس ہ١٢ ,

 . (تعانق) اشوتناس ۲
 (تابل و تشایر) ایساپات 4
 (هعلاطم) ایاهداوس -۵

 (راگدرورپ تدابع) اناهدینارپ - اراویشا ٦

 : ميزادرپیم كيره یملع حیرشت و فیت هب الاح و

 : (صولخ) اچوااس ب لوا

 لخاد ندرکكاپ یانعمبو تسا یدتهتغل «اچوااس» : اچوااس - لوا

1~ Ni - yama ۱ 2-- 8 3¬ Santosha 

4- Tapasya 5. Svadhayya 6 Isvara - Pranidhana 
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 . تسا دیلپ و تس ردأن ۳ زا زغم ندرک كاپ ینعمب و نادبج راخو

 «سابل ضیوعت «هنازور یوشتسش روظنم ندب جراخ ندرکاپ
 عض ویلک روطب و ندب ٤ و تروص ورس نتشادهاگن زیمت و حالصا

 ها را
 ندروخن «یهایگ یاهاذغ ندروخ روظنم ندب لخاد ندرکكاپ

 «ناور و زغم ندرک كاپ تسا هدننکمومسم و ضم یاهاذغ و تشوگ

 .تسا دولپ و یناسناریغ راکفا عوتره نتخیررودب روظنم
 كاپ و دیامتیم یرامیب داجیا ندپ جراخ.و لخاد ندوبن كاپ

 یرامیب ینمی زرون و رکف تتشت داجیا دیلپ راکفا زا غم ندوبن
 یئاہن هلحرمب ار زونپیهدوخ قشاع امامت و دیامن یم یرکف و یناور
 .دناسر دهاوخن

 (تعانق) ای اشوتناس - مود

 تورث و لام زا هک تسا یدیاز علو و صرح یاراد هک شک
 تورث یروآعمج هجوتم شرکف ًارابجا .دنک یروآعمج رتشیب ایند
 ؟دنک راک روطچ ؟دروآ تسدب تورث هارهچ زا و هنوگچ ؛دوب دهاوخ

 نانچ یصخش نینچ؟دیایب رانک زر رخ مدرماپ دیک راک تعاس دنچ

 هتفس و كچیالب ال ردنانچ و دوشیم یعامتجا نیشامتاب ارطضا رد قرغ

 دوز ای رید و دیآیمرد اپ زا یلکپ هک دوشیم قرغ كناب و لوپ و "

 اههد و قورع و بلق لالتخا «نرگیم با یطضا «یباوخیب راچد

 . اجنیمهمب ندوب عناق و تعانقثحب یلو .دوشیم ناورو رکف یتحا ران
 نر «یعامتجا رظن هطقن زا تعانق ع وضوم دوشیمن متخ

 .دسیگ یم رارق ثحب دروم

 هلمح ناراک تعانقهب یداصتقا و یعامتجا مولع نادنمشناد

 یگراچیب و رقف یوسب ار عامتجا تعانق هک دندقتعم و دننکیم



 ( تعانق ) ایاشوتئاس مود ۳۸۹

 سگ هشوگ «راک تعانق و یبهذم رایسب هک یق رش یاه ر وشک .دناشک یم

 "یاهروشک هدنب و هدرب و هرممتسم .دنتسه ششوک و شالت نودیو

 عامتجا دارفا نیاربانب .دنشابیم راکعمط و بلطهدایز «یتعنص
 دنشاب زین بلطهدایزژ دیاب هکلب «دنشابن هشیپ  تعانق دیاب اپنتهن
 و ملاس ,«دنمت ورث ار دوخ عامعجا دارا و عامتجا دنناوتی هک

 رد داصتقاملع ردپ تیمسامادآ هدیقع نامه نیا و .دنیامن تخبشوخ

 .تسا شسع نایاپ

 هبنج دياب تعانق الوا هک تسنیا نم هدیقع ؛ هدنراگن هدیقع

 دوخ و فراع صخش هک یتعمنیدب «دشاب هتشاد یناورنپمت و شزرو
 .یلو «دنکن راذگورف ششوک و شالتزا زورهنابش .هدشمزیت ونپیه
 همان رب قبط «دشاب هتشادن ممطوصرح یناوریرامیب ,دشابن داقعم

 دزادریب یرکف و یسح یاهشزر وهب ,دنک راک رصع ات حبص زا مظنم

 عامتجا رد طاشن و یدرسن وخ «شمارآ لامک رد ,دزادرپب هعلاطمب

 راچد اهتسکش و تامیالمان لباقم رد .دنک هزرابم و ششوک و راک

 یگداوناخ تافالتخا .تافداصت .دوشن پا رطضا و نامرح و سای

 اهتفلاخم ءاهیزوسشتآ ءاهیگتسکشرو هاهتسکش ,اهریموگ رم
 یاجی یناور راوگان ءوس رثا وا رد مادکچیه اهیزاسهدن ورپ و

 ؛شمارآ حالساب و دریذپب البق ار یگدن ز تالکشم همه و هراذگن

 سگ همه یارب و ؛دورب تالکشم ثگنجب رورس و یداش «یدرسن وخ

 اب هزرابم» : تسئیا نم رامش .دشاب دیفم شاهداوناخ و شدوخ و
 عقومرد تسا رداق یصخش نینچ هجیتن رد «شمارآ لامک رد یگدنز

 ريغ رد دیامن مزیتونپیه ار دوخ و زکرمتم ار دوخ رکف موزل
 هک داد دشهاوخن هزاجا و هدرک هبلغ وا رب یدام راکفا تروصنیا

 .دیامن زک ستم ار شراکفا اي مزیتونپیه ار دوخ



 اا ك س

 ۳۰ ۰ مزیلونپیهدوخ
 هتل سس ل )تفت )۰

 ای مزیت ونییهدوخ قشاع یوجشناد ؟ دوش نیرمت دیاب هنوگچ تعانق

 دروخرب رد .دشاب هتشاد لوبق شتالکشممامتاب ار یگدن ز دیاب نافرع
 یئاناوت مدع تروص رد و ده دن رس تیاکش و هلگ یگدنز مناوم اب

 ۱ .دشاب عناق یداع جئاوح عقرب

 ار درگناپج صی رح نک ربخ ار درم دنک رگناوت تعانق

 : (تفایر و تابل) ایساپات - موس

 و قیقد دياب .مزیتونپیهدوخ قشاع هکتسنیا تابث زا روظنم
 درگ ارجاهب عورش و تفرگ میمصت یتقو و ,دریگب ميمصت حيحص

 نینچمه .دشاب رادیاپ و مدقتباث .دوشن فرصنم دوخ میمصت زا

 و مظنم | پنآ بترم و لماک یارجا و اگوی تاروتسد عورش رد
 ات دهد همادا تانیرمت و تاروتسد یارجاب ردقنآ «دشاب مدقتباث

 .دسرب لماک تیقفومی

 طلست نیرمت .دریگ رارق هجوت دروم دياب هک تابث رگید هبنج
 نیرمت وشزرو ع ونکی تابث نتشاد دشابیم تضایر ای تالیامت رب

 سپ نیرمت ای روتسد ع ورش زا سپ اریز «تسا تالیامت رب طلست

 گید یت شع و شیع لابندب نتفر و فده رییغت ای یلبنت یتدم زا
 «دنک یم فرصنم دشاب زونییهدوخ هک دوخ یلصا فده زا ار بلاط "

 دوخ یفارحنا تالیامترب دناوتب دیاب زونپیهدوخ قشاع اجنیا رد
 هجیتن رد «دهدب همادا دوخ هارهب رییقت نودب و مدقتباث .دنک هبلغ

 .تسا هدارا تیوقت نیرمت و شزرو ع ونکی ندوبن ریفتم و نولتم

 رییغت شوختسد هک دنتسه یناسک رتمک امش نوما ریپ عامتجا رد

 . دیونشیم دوخ نایفارطا و ناتسود ناهد زا امش دنشابن عونت و

 .منک یم عورش هک ار یراکره «مرادن راکتشپنم» : دنیوگیم هک



 حس و و سس و ارس

 ( هعلاطم ) اباه داوس ۱ ۳۹٩

 هک یمناخ . موریم یرگید راک لابندب و منک یم اهر یتدم زا سپ

 دوپ هدرک رفس اپوراهب نیت راب نیدنچ و هدرب اپورا رد اپلاس

 متسه یگدارایب یراسیب راچد نم تفگیم و درک هعجارم نمب
 یراک ره لابند < ماهدز تسد راک همههب «مرادن راکشپ و

 « یشاقن « هتاراک . صقر . انش ؛هسلچ دنچ طقف یلو ماهتفر

 گید یابشزرو و اهراک زا یلیخ و ژانیتاپ ,یقیسوم «یزاسهمسجم

 منکیم اهر هسلج دنچ زا سپ منکیم عورش هک ار یراکره یلو
 و تشادن زین رکف زکرمت مناخ نیا «متسین نآ هماداب رداق و

 نتف رگدای یا رب هک تسا هامکی تدم نونکامه «دشیمن زین مزیت ونپیه

 منک یمن روصت نم تفگیم ءادتبا دیآیم نم دزن مزیتونپیهدوخ
 نس هک :تسا هامکی العف یل و میایب امش دزن هسلج هس اي ود زا شیب

 دیاهدرگبذج ارم ات یا دیوگیم و دیآیم بتس تعاس

 . میآ ایم امش دزن تسا هانکی هک

 : (هعلاطم) ایاهداوس - مرابچ

 قشاع تسا نیقلت عونکی بوخ و هقالع دروم یاپبباتک هعلاطم

 یسانشناور یامیاتک دیاب یملع شزومآ نمض رد مزیت ونپیه دوخ

 ینیقلتیثا شناد هایدزا رب هوالع هعلاطم نیا دنک هعلاطم زین اگوی و

 .دوشیم دنمقالع راک هماداب صخش و دراد زین

 : (داگدرورپتدابع) اناهدینارپ - اراوشیا  مجنب

 و یتاروتسدپه ذم نآ تسه یبهذم ره یاراد سک ره

 قشاعتسا نید نوتس و هیاپ زامن مالسا رد «دراد راگدرورپ تدابع

 لماک زک رمټ اب و مظنم دوخ یبهذم روتسد قبط دیاب زین زونپیهدوخ

 راگدرورپ تدابع یکی .دراد هدیافود تدابع نیا هک دیامن تدابه



 ۹۲ مزین ونپیهدوخ

 تلاحهب ندیسر و رکف زکرمت نیرمت مودو یبهذم روتسد یارجا و

 ۲ رسس رد

 (یندب یایشزرو) ای اناسآ

 قشاع یوجشناد و تسا یشزرو یامهتک رح یاتعمب اناسآ

 اگوی یاهمشزرو ای اهاناسآ زا روظنم هک دنادب دیاب مزیت ونپیهدوخ

 ماجنا یروط دیاب اگوی تاکرح تسا یناور و یرکف فده رتشیب
 اگ رپ تاک ردیاب امش «دنک داجیا زونییه تلاح :نمخش رد هک دوش

 رد زونپیه تلاحهب اهاناسآ نایاپ رد هک دیهد ماجنا روظنم نیاپ ار

 دنک هتسخ ار امش هک تسین یمسج شزرو اگوی شزرو سپ .دیئآ

 هک (۱۳۹۷) لاحبات یگلاس۱ ۶نسزانم دیامن دنمورین ار تالضعو

 .یتشک «سک وب «ماهدادماجنا ارامشزرو شکا «متسهیگلاس ۶6 نسرد

 «(نم شور) یدئوس یایشزرو و رعلاه .لابیلا و «لابتوف «مادنا یئابیز

 فالخرب تسرد اگ وی یاہشزرو هک مریگی هجیتن مهاوخیم نیا ربانپ

 یلومعمیابشزرور د .تسا رگید ینامرپق و ینادیمودیامشزروهمه
 یاهتراپمم پسک و تالضع ندرک یوق «تالضع نتخا دناراکی فده

 ندش مزیت ونپیه فده تسخن اگ وی یامشزرورد هکیلاح رد .تسا ین دب

 مسج اگوی یاپمشزرو اب هتبلا .تسا رکف زک مت شزرو یتمی «تسا "

 .دراد رارق تیمها مود هجرد رد یلو دوشیم تیوقت زین تالضع و

 یلومعم یاپمشزرو فالخ رب «اگویتانیرمت ماجنا ماگنه نیارب انب -

 .دوشماجناز ونپیهدوخایزک ستات دنامب یقاب تک رحیب و تپ اث دیاب ندب

 هیبشت یبآ فرظهب ار مسج رگا؟ دنامب یقاب تکرعیب ندب دیاب ارچ



 دنامبیقاب تکر حیب ندب دیاب ارچ . . ۳
 هات ا عچس_ ج رس

 لاح «مینک هیبشت فرظنآ لخادبآ ینعی فورظمهباز کف و مینک
 دهاوخ تک رح مه نآ لخاد بآ ینعی فورظم دنک تک رح فرظ رگا

 ی نم تا ی نت و و درک

 .. .دش دهاوخ تک رحیب

 تک رب مه رک مارآ م و
  یامپاتک تشپ ی عار رک ر یب

 یصوصخمتلاحب هک دی دینیب یم ار رگید ضاترم ضنکی ای ادوب اگوی

 ..تسا هتسشن تک رحیب

 ` دنامب یقاب تکرعیبو مارآ ندب دیاب رکف شمارآ یارب هکنآ هجیتن

 صخش و زک متم ی شمارآ داجیا هک یتک سیب

 . دیامن یم .مزیت ونپیه ار

 دیابت هج وچیہب صخش : اگوي یشزرو تاک رح رد هکنیا رگید هنتکن

 .دوش ماجنا دیابن یتخس لمعچیه دوش جنر و درد و راشف راچد
 درد داجیا اریز دوش هجنکش و درد راچد ندب ءاضعا و تالضع هک

 صخشهاگآدوخان و رورمب و دوشیم یط رش اگوی قشاع یوجشن اد رد
 هک تسنیا اگ وی حیحص تاک رح دیشک دهاوخ اگوی تضایر زا تسد

 رورمب و دوشیم عورش تاک رح نیرتناسآ و نیرتهداس زا مادتبا

 . دس ز یم ست 6 كچی و رت تخس تاک رح هپ

 شادنم ار اگ وی یاپسالک (یسمش ۷ هامدادرخ) نونک امه

 . سفنت راب ۲۰اپ ۱۰ اریز دوشیم عورش سفنت ابادقبا «ماهدرک

 یاپمناب رض و زونپیه یدودحات ار وجشن اد ینعیدنک یمزک رمتم اررکف انار

 نایوجشناد سفنت زا دعب و دیامنیم هدامآ ار ندب و مظنم ار بلق

 هریخ عمش هلعشهب و دننیشنیم دوخ هداجس یور قاطا درگادرگ
 تارقف نوتس .ونازراپچتلاح «عمشهب ندشهریخ «ماگنه دن وشیم



 ۳۹۴ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 .دشاب یم تک رحیب الماک ندب و وناز یوز ابتسد .دومع

 : عمشهب ندرکهاگن طئارش
 رابنیلوا یارب رکف زک رمت و اگوپ زاع الطایب صخش رگا

 ها قم بجمک هک ی هاگن ےب ر هس امش هک ےک هدهاشم
 صخش نیا دیوگب دوخاب تسا نکمم .دنکب مههدنخ تسا نکمم «درک

 ندش هریخ دشاب هعلاطم لها صخش رگا یلو «تسا هدش هناوید

 رارق هب عمشهب ندش»هریخ تلء طئارش «دیممف دهاوخ ار عمشهب

 : ۱ : تسا ریز

 ندومن نک متم عمشهب ندشهریخ زا روظنم : رکف زکرمت ١
 اههناخاقسو امهاگترایزرد ناناملسمهک تسا زارد نایلاس .تسارکف

 . .دننکیم هجوت نآ یملع لیالدب تمک یلو «دننک یم نشور عمش



 .عمشهب ندرک هاگن طئارش ۳۹۵

 : و دشاب زک ستم دیاب رکف عنمش هلعشهب ندشهریخ ماگنه ۲

 نیما هجوت و تقداب دنکن کف زیچچیه هب صخش

 ..دشاب عمش هلعش

 تدم یارپ دیاب دندش هتسخ ای و داتفا بآ اہمشچ تقوره ۳ و

 عحش هلمش دیاپ < ءاپمشچندوب هتسب لاحرد و دنوش هتسب هقیقد دنچ

 دعب :دینک روصت ار ممش هلمش هتسب یاپمشچ اب ینعی دوش روصت -
 .دیوشهسیخ عمش هلغشهب و دینک زاب ار اممشچ هراب ود هقیقد دنچ زا

 ۱ ۱ .دوش امش نغم دراو یرکف هکنیا نودب

 ات و هدش ح ورش هقیقد هد زا عیمش هلعشهب ندرک هاگن -۶

 ۱۰ دیاههرک ع ورش هک لوا یاهزور داد همادا ناوتیم تعاسمین

 . هتفه دنچ زا دعب دیهد ماجنا ار ندرک هاگن دیناوتیم هقیقد ۱۵ ای

 . - ` .دیهد ماجنا ار نیت نیا تعاسمین ات دیناوتیم

 ی الماک تیاب ندب عمش هلمشهب ندش هریخ ماگنه -۵

 ۱ .دتکب دیابن یتک رح نی رتکچوک رسقرف ات اپتصش زا «دشاب

 ریز ؛تروص یاههچیهام ؛«عمش هلعش هب ندشهریخ ماگنه -1
 مہب دیابت امنادند «دشاب هداینناو و لش الماک دیاب ندرگ و ولگ .

 .دشاب هدامناو و لش الماک دیاپ نیئاپ كف .دنروآ دراو راشف

 و دومه دياب تارقف نوتس عمش هلعش هپ ندشهریخ ماگنه -۷

 3 ۱ .دشاپ تک حیپ

 گكيدزن نادنچهن و رود نادنچهن هیاب اپمشچ ات عمش هلصاف ۸
 . ات ۲۰ دیامن یتحارساسحاوجشن اد هک دشاب یاهزادناهب دیاپ دشاب

 ۰ .  .تسا یلومعم هلصاف تناس ۰
 ` دیا دیش هریخ عمش هلعشهب و هتسشن هک یقاطا رد : توکس ۰.

 زا نوی زی ولت یادص «ویدار یادص «دشاب دیابت یئادص هجوچیپب
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 دش و دمآ یادص «دوش هدینش دسیابن رواجم یامقاطا و فارطا

 هدینش دیابن هریغ و بآرشرش و هناخراک یادصای نابایخرد اهنیشام
 .تسا روطنیمه ًانیع زین هنیئآای هايس هطقت هب ندرک هاگن روتسد دوش

 ؟ درک دهاوخ داجیا یتلاحهچ امش رد عمش هلعشهب ندشهریخ

 داجیا فلتخم صاخشا رد یفلتخم یاهتلاح هتنمکی زا سپ

 دهاوخ داجیا صاخ تلاح ع وتکی سک ره رد رگید ترابعب «دوشیم
 ندیم زآ تنه اب اکا ود طب کس شاشا اه هفتم ملق
 دسیآیم دوجوب یگتفرباوخ شاسحا اهاپ ای اہتسد رد .دنیامنیم

 نناسجا اه یب فسا ف کوب ناجی هنگ نسناس اه یب
 دنشک یم ساسحا اهیضعب «تساهدش كوپ ای كچوک ناشن دب دننک یم

 یجیک راچد تسا نکمم مه اهیضعب و «دنتسه قلعم اوه رد هک

 «تسا ناسون و شخرچ لاحرد عمش و قاطا دننک روصت ای دنوش

 طاشت ساسحا اهیضعپ رد و هیرگ اپ هدنخ ساسحا اهیضعب رد

 تسا نکمم مه اهیضعب رد و دیآيم دوجوب یراودیما و رورس و

 .دیاین دوچ وب یساسحا و تلاح چیه

 دوز یلیخ «تسب وخ ناشندش مزیت ونپیه دادعتسا هکیناسک رد -

 . دیآیم دوچ وب تالاح نیا

 : سکم اب هش «شراخ

 داتسا یمظاک كباب یاقآ مزیت ونپیهد وخنادنمقالع و ناتسودزا یکی

 هک .دندرکل لا وس یتلود تیریدم شذ ومآ زک رم «یزادا مولع هدکشناد

 داجبا سگم و هشپ ابو دداخب ندب زا یئاج ءاگ وب تانیرمآ ماگنه هجنانچ

 .درکد یاب هچ دنکت محا زم



 ی تست تا تک نر حک ست لا
 درک .دهاوخ داجیا یعلاخ هچ امشدد عمش هلعشهب ندشهریخ ۳۵4
 ت اک ا تست سس سس

 یعسی ابتایلمع عو رشذا لبقاک وب یشذدوتا دوتسدقبط متفگ با وج رد
 دهاوخمک ر ایس شداخ داجب | لامتحا تدوصنبادد «تفرگشود «درک مامح
 قیمع هلحرمرد هوجوت رب رگا « دوش داجبا شراخ مه ضرفب رگاو دوب

 دنک شاخ ساسحا رگا یلو درک د هاوخن ساسحا الومعم هک دشاب هسلخ

 .دناراحب دبیابن ددوخب ناکت دیابن .دهدب تیمها دبابن دشاب رداق رگا

 سکمد هشپ هرابرد

 «دوش كلاب سم و هدب ذا الماکقاطا نرمت عورشذا لبق تسا رتهب

 . تروص یود یسگم اب هثب مزال یاهینیب شیب و تاطایتحا همه اب رگا

 ساس هک دشاب قیمع زونپیه و هسلخ لاح رد هاوحول رپ هچنانچ ‹ تسشن

 . عقدآدوف تسارتهب هدشاب هدشن قیمعزونپیهذونهرګا یلد «درک د ها و خن
 دشاب یکانرطخ برکیم لماح سقم اب.هشب تسانکمم اربذز «دوشتمحا رم

  دناب اجنبا رد یلو تسا زیاج لمحت شراخ ماگنه .دیامن یدامیب داجیاو
 درک عورش هداب ود اد لمعو دومن تمحازم عفد هشپ اب سگمزا

 : عمشهب ندشهریخ نیرمت همتاخ

 ۷و دی دنب هب ار دوخ یاهنمشچ هدش نییعت تدم همتاخ زا سی

 ۱ ره زا نآره و هظحل ره و زورره نم» : یی

 ٠ رد و ادض نودن رگا نیقلت«مرشیم تہب و رتپب تپجره و ثیح

 : سفت هرابود «دوخب نیقلت نایاپ زا سپ .تسا رتبب دوش ماجنا کف

 - گوی یلمع نیرمتهب و دینک زاب ار دوخ یایمشچ و دیشکب قیمع

 ۱ ۳ . دیزادیپب

 ۰ > باک رد اک حرش و سکع اب هارمه اگوپ تانیرمت نوچ



 ۳۹۸ ۰ مزیل ونبیهدوخ

 دنمشه | وخ اذل تس هدش هداد حیضوت « مزیت ونپیه یسانشناور»

 : اگوی تانیرمت رد «ازتنام» ای «رکذ»
 هفاضا تایلمع ماجنا لاحرد اگوی یامشزروهب ار «رکذ» نم

 .دریگیمرارق «اناسآ ناتامیچاپ» تلاحب وجشن اد یتقو ینعی «ماهدرک

 ار «قح» اي «وه» هملک راب۶۰ الثم .دیوگیم مه رکذ دوخ یکف رد

 یاناسآ ماگنه رجشناد هک تسنیا رکذ لیلد و تلع «دیامن یم رارکت

 .دنک یمن رکف رگید یاجک چیه اي زیچچيه هب و دوشیم نک رمتم اگ وی

 و هنازور راک لابند شرکف اگوی تاکرح ماجنا لاح رد وجشناد رگا

 هریغ و قشع و عامتجا و هداوناخ و یسرد و یگدنز یاهیراتفرگ

 .دش دهاوخن لصاح بولطم هجیتن «دشاب
 و راکفاهب طلست یاری هک دن دقتعم یدنه یاگوپ نادنمشن اد

 باصعا دیاب هدارا تیوقت یارب و دشاب یوق هدارا دیاب تاساسحا

 یلو تسا شخپ ندب مامت رد باصعا ؟تسا اجک باصعا .دشاب یوق

 .تسا تارقف نوتس لخاد نآ یساسا هلیم و هیاپ و ناینب و زکرم

 راکب تارقفنوتسهک درک یئاہشزرو و داد ماجنا یتاک رح دیاب اذل ۱
 فلتخمیاهسفنت و ملاس یمیبط هیذغت دیاب شزرو رب هوالع «دتفیب

 یرامیب رب صخش و دنوش تیوقت الماک باصعا ات دوش ماجنا زین

 .دوش بلاغ یناور و یرکف یاهیشوخان و



 تا ی ا ا ا

 شزرو و ا؟ وب قرف ۳۹۹

* ۰ 4 

 شزروواک وب قرف
 ا وب ینافرع شزرو نیب مهم یاهقرف

 ۱ یلومعم یاهشزرو و

 رج یدنموریف دوصقم و فده نیلدا یلومعم یاهشزرو رد - ۱

 ردوظنمو فده نیلوا اوب, ینافرع شزرو رد هکیلامرد تسا تالضعو
 . تسا رکفو ناور « باصعا تب وق

 و تب وقت اد شراوگ هاگتسد «ملاس اد مسج یلومعم یاهشزرو ۲

 رکفو باصعاد ناور یوړ تسا نکمم یلو ءدنکی م دایزاد مسج تماقتسا
 یزیگنازاجعا روطب اگ وب ینافرع شزرو هکیلاحرد «دشاب هتشاد رثا رتمک .

 : .دشخبیم صخش هب یبصعد ینادد «یرکف «یحود یتمالس
 تالالتخاراچد تسانکمم یلومعم یاهشززو نامرهق و راکشزرو ۲

 یرکف ساوسو « نشاب هتشاد رکف یگدنک ار بو تعشن - الثم دشاب یناود "

 لیلدیب هزدابمو رسلاهو سکبد یتشک تاقباسم هنحص زا « دشاب هتشاد
 : ار

 دناهدرک هعجا رم دای ز نمب یناددو یرکف تالالتخا راچد ناراکشزرو
 -ربنم نب رمت ماگنه « ؛ تفگیم د هدرکهعجا رم نمب هتاداک نام رهق رفنکب

  هکنیالثم مسرکیم هقباسم و «منکی م هبلغدوخ یاهفرح همه

 .تسا . هتسب نم یاب و تسد



 ی مزیت و نپیهدوخ

 نیرمن ماگنه مناوتیمد متسه هناراک نامرهق نم «تفگ یم یرگید
 دناوتیم هئاس هدزاود هد كدوک كب یلو « منک هبلغ رفن دنچرب هقباسم و
 كتك اد یسک مناوت یمن هجو چیهب نم اوعد ماگنه ارب « دنزب كتک ارم
 تقو ره تیلوفط رد هک دش مولعم مدرک مزیت ونپیه اد ناشبا یتقو «منزب
 عنم اوعد زا و هدزیم كتکادوا مه شردب هدرکیم ددوخودز اههچب اب
 .تسا هدرکیم

 ددوک د ولیک ۲۵۰ ات نیرمن ماگنه نم تفگ ی م رتلاه نامرهق رفنکی
 .دی ایم دوجوب نمدد یدبدش هرهلدو سرت ؛هقباس لاحدد یلو مراد

 هجلاعم صخشد دو ريم نیبزا اهسرن لیمق نا اگ وب داکشزرو رد

 . دوشیم

 یلو دسرعب ناحتما هسلجذا تسا نکمم یلومعم داکشندو رفنکی ۴
 .دزادن اهیرت لیبقنیاذآ هجوچیهب «یگ وب » رفنکی

 « هرهلد « با رطضا داچد تسا نکمم یلومعم داکشزرو رفنکب -۵

 رفنکب_ یلو ‹ دشاب نوگانو-۳ یاهشرن <« یسگد رفا « سا وسد شب_وشت

 .تسا ملاس الماک یرگفو ینادد رظنزا «اگ وبه داکشزرو
 ؛ دشاب هتشاد یبوخ ینادد شمادآ تسا نکمم «یگ وی» رفنکی ۶

 . دشاب مادآا و صیرحو عامط تسا نکمم یلومعم داکشزرد رفنکی_ یلو
 ار باصعاو ناور ‹ رکف لوا هجرددد «اگوب» ینافرع شزرو ۷

 هجلاعم ار مسج مه عقاودد هدداد مه یمسج تارا هتبلا « دنکي م ملاس
 .ار حور مهد دنک یم

 هک دوخیم بجوم «اگ و بر» ینافرع شزرو یالاب و یلاع لحارم -۸

 کنسوهشیش نددوخ ریظن «دهد ماجنا زین یاهداعلاقراخ یاهداک یگ وی
 . و ینیب نشود « راکفا تلارق دوخ ندبدد هشیشو وقاچ ندرک و رف «دیساد
 نینچ یلومعم یاهشزرو هکیلاحدد ؛رگید تامارک و تازجعم زا یدایسب
 . دنهدیمن صخشب اد یت ددق

 ب یتسیوب ات وب ینافرع یاهشزرو مه لمع زرط رظن هطقنذا 4

 یگ وب رفنکن_ الثم دوش ماجنا قلطم نوکس رد هکلبو مارآ و تمبالم
 زا رکت یلومعم یاهشزرذ رد یلو «دنامیم یقاب صاخ تلاح کابردد اهتعاس
 .تسا طرش تاک رح تعرس



  اهاناسآ زا دعب «مزیت ونپیه دوخ» 1

 اهاناسآ زا دعب مزیت ونپیه دوخ

 ماجنازا سپ هک « تسا لکشنیدب یدنه شور هب مزیت ونهیه دوخ
 هب ینعب « دهدیم ماجنا اد «اناسآ و اش»وج ون رب اگ و تاک رحاب, اهاناسآ
 دوخندب مامت «دنک یم اهدشعن هیبش اددوخو دباوخیم نیمذ یود تشپ

 ندب هکنیا نودب دیامنیم هداهنادو لش الماک رس قرفات اب تش زا اد
 شوگ ینیب سفن هب هقیقد ۲۰ ان ۱۰ تدم هب ظقف «دهد تک رح اددوخ

 «تقد وجوت رپ طقف دریگیم ماجنا یداع قیرطهب سفنت ینعی «دهدیم
 : جداخ اب لخاد ینیبزا هکدرکد هاوخ یلاوه هجوعم اد دوخ رکفو هجون

 شوگ و هدوآیم دوجوب رکف زکر مت اب ره اگ وب تاک رح نوچ دوشیم

 | وج وت رب اذل دوشیم هدوزفا رکف زکر مت نیاب مه ینیب سفنت هب ندرک
 ۲۰ زا سپ «دش دهاوخ مزیت ونپیه ینیعم هجردات صاخ دادعتسا تبسن هب
 ۰ تانیقلت نیا هدنک ی م عورش دداد جایتحا هک ادمزالتانیقلت وجوت رب هقیقد
 .دادیب شور وج وت رب «تاننقلت ماجناذا سہ «دوشیم دارکت داب ۳۰ ا ۰
 داکب دش هتفگ « یشاکیرمآ - یئایودا» شور شخبدد البق هک ار ندش

 شود هصالسخ سپ « ددرگیم رب یعیبط لاحب زونهیه لاح زا و دربیم
 .تساریذ رارقب یدنه قیرطب مزیت ونپیهدوخ

 (اگ وب ات اهابز اگ وب تاک رح ماجنا -۱

 (اناسآ اشاب) ینیب سفنق هب ندرک شوگ -۲

 دوخب نیقلت -۳
 یزادیب ۴



 ل سس

 Fer مزین ونپیهدوخ
 هک ا ل

 ؟دنکیم هجلاعم ار اهیرامیب مادک «اهاناسآ» زا كيمادک ۱

 و «(۲)اناسآبالاس» و «(۱)اناسآ ی ستام» یاهتلاح ۽ سفن گنت

 .دنکیم هجلاعم ار سفنگنت یرامیب «(۳)اناسآ كن وراس»

 «اناسآبالاس» و «اناسآ یستام» یاهتلاح : (هیرلاتاذ) ای تیشنرب
 .تسا بسانم هی رلاتاذ اي تیشن رب هجلاعم یارب

 ار ریساوب «اناسآكت وراس» و «(ه)اناسآلاه» یاهتلاح : ریساوب

 و «(هراناسآ ردیستاماهدرآ» یاسهتلاح : مسیتامر ای لصافم داپ
 داپ «اناسآكن وراس» و «(۷)اناسآ ناتامیچساپ» و «(جراناسآ ریس وناج»

 .دنک یم هچلاعم ار مسیتامر و لصافم

 -تساهداپ» و «اناسآیسوئاج» یاهنلاح : كيتايس اي ماسنلاقرع

 هجلامسار كيتايس «اناسآ كن وراس» و «اناسآناتامیچساپ» و «مراناسآ

 و «اناسآكنوراس» و «(ه)یلوت» یاهتلاح : یسنج یناوتان

 .دنک یم هجلاعم ار یسنج یناوتان «(۱۱)اردوماگوی» و «(۱۰)ینایدوا»

 «(۱۲راناساش ییس» و «اناسآ كن وراس» یاس تلاح : یوضیب تالالتخا

 . دنک یم هجلاعم ار یوضیپ تالالتخا

 و «اناسآلاه» و هاناسآ ردنایستاماهدرآ» یاهتلاح ۽ تسوبی عفد

 و «اناسآتساهدای» و «یلوت» و «اناسآیستام» و «اناسآ ریسوناج»

 ار تسوبپ «ینایدوا» و «(0۲)اناسآنکیرت» و هاناسآناتامیچساپ»

 بلاف» و «اناسآردنایستاماهدرآ» یاهتلاح : (دنف ضرم) تباید



e _ 

ofدنکی م هجلاعم ار اهیدامیب مادک « اهاناسآ » ذا كب مادک  
 ت د س

 و «اناسآناتامیچساپ» و «(۱ه)اناسآ رویامهو «اناسآیستام» و «اناسآ

 تب اید «اردوماگوی» و « ینایدوا» و «اناسآبالاس و «اناسآكت وراس»

 .دنک یم هجلاعم ار دنق ضرم اپ

 و «اناسآلاه» و «(۱ه)اناسآ كناج وسب » یاه تلاح ۽ یباوغیب

 ار یباوخیب «اناسآبالاس» و «اناسآ كت وراس » و «اناسآناتامیچساپ»

 .دنک یم هجلاعم

 و هاناسآلام» و «اناسآ كناجوپمب» یاهتلاح : یگدعاق تالالتخا

 «اناسآناتامیچساپ» و «اناسآتساهدای» و «یلوت» و «اناسآیستام»

 تنگ یه هجلاعم ار یک دعاق تالالتخا «ینایدوا» و «اناسآ كن وراس» و

 «اناسآكن وراس» و «اناسآناتامیچساپ» یاهتلاح : باصعا فعض

 .دنک یمهجلاعمار باصعافمض «(۱«راناسآروناهد»و «اناساشریس» و

 و «اناسآلام» و «اناسآكناجوپمب» یاهتلاح : یفاچ هجلاعم
 طرضم یقاچ «اناسآتکن وراس» و «اناسآبالاس» و «ان اسآناتامیچساپ»

 .درب یم نیب زا ار

3—Sarvangasanلح 1 2 1  

4- Halasan 5س Ardha Matsendrasan 6- Janu Sirasan 

7T Paschimothan Asana _ 8 Pada Hasthasan 9 Nauli 

10 Uddiyana 11- Yoga Mudra 12- Sirshasan 

13 Trikonasan 14 Mayoorasan 15- Bhujangasan 





 دنک ی م هجلاعم اد اهیزامیب مادک «اهاناسآ» زا كب مادک ` ۵

 ناسآ ریسوناج - ۶



۳ 

 ناسآ گن و راس - ۳



 دنکی م هجلاعم اد اهیدامیب مادک «اهاناسآ» ذا كب مادک ¥

 ناسآدوبام -۴





 دنکیم هجلاعم اد اهیامیب مادک «اهاناسآ» زا كيمادک ۹
5 ۲ 

 ناسآ رد

 ناسآنکیرت - ۳



 ۳۹۰ مزیت ونپیهدوخ

 م راھچ سرد

 (امایانارپ) ای یسفنت لرتنک
 یماسح دوعسم سدنپمم اردوخ «دمآنمراک رتفدب یصخشیزور

 ؛دومن یفعم یت را رح یامنیشام هاگشیامزآ یدصتم و هاگشن اد داتسا

 مانب یدنه سنت هراب رد نم هک تشاد رابظا تبحص نمض و
 یتاشیامزآدیاهتشون «مزیتونپیه یسانشناور» باتک رد ارنآ ح رش هک «امایانارپ»

 ردهک تسا نیا شیام زآ نی اهصالخ «ماهدروآتسدب یبلاججیاتن و هدومن

 یلو .دوشیم ندب بذج نژیسکا یمک رایسب رادقم یلومعم سفنت

 و «دوشیم ندب بذج یرتشیب نژیسکا یدنه شورهب سفنت ماگنه
 دوعسمسدنپمم یاقآ .مهدیم هئارا امشهب ار شیامزآ نیا هجیتن نم

 نم. و دنداد نمهب ناشدوخ یاضماب ار ریز هدشنیشام همان یماسح

 نیا رد ار ناشیاهمان هک متفرگ هزاجا ناشیا زا ناوا رف رکشت نمض

 .منک پاچ باتک
 ناربت كينکتیلپ
 یترارح یاهنیشام هاگشیامزآ

 : بلاج و دیدج شیامزآ كي
 .درک سفنت دیاب هنوگچ : عوضوم
 ۰۱۳۵۹ هامتشپسیدرا و نیدرورف : شیامزآ خیرات

 . تاسرا مانب ثسا دوجوم یهاگتسد یترارح یابنیشام هاگشیامزآ رد : همدقم
 "لاس۱۵ ژا .دوریم راگب طولخم یاهزاگ دصردتبسن یریگهزادنا یارب هاگتسد نیا

 | زوتوم ززگا دود طولخم دصرد یریگهزادنا یارب قوف هاگتسد زا نونکات شیپ

 | ندیسکااپ تخوس امهروک ای و یقارتحا یاهروتومرد هک ینعم نیدب دشیم هدافتسا



 .تسا ریز تروصب نآ یلک لومیف هک دیامنیم دود دیلوت و بیک رت اوه

Cn! ۱۳۳۵4 4+ 0-0 1] 04-00 

 روتوم اي هروک نتخوس عضو ناوتيم دود تابیکرت دصرد یریگهزادنااب

 یمس زاګ دیلوت زا یریگولج و قارتحا عضو دوبپب تیبج رد و هدومن یسررب ار

 ۱ . دون مادقا 60

 دود) دصرد تبسن هک دیسر رظنب هديا نیا شیپ یدنچ : سفنت شیاهزآ

 .دوش یریگهزادنا سفنت مدزاب ای و (ناسنا یقارتحا روتوم

 شیامزآ هبتم نیدنچاب و دش یریگهزادنا اوه رد دوجون نژیسکا لوا رد

 دوب .تزا ًامبط هیقب و دبآ تسدب هاگشیامزآ یاوه رد نژیسکا دصرد۲۰ر+ هجیتن

 یبلاج هجیتنب هک دندومن شیامزآ ار مدزاب كينب رک زاگ دصرد .هورگ نیدنچ سپس

 دوجد 00, زاگ دصردكي زارتمک مدزاب رد هک دش هدید هک ینعم نیدب دیدرگ حتنم

 یریگهزادنا مدزژاب رد دوجوم نژیسکا رادقم شیامزآ زا نانیمطا لوصح یارب دراد

 .دوب ۱٩۹/6 زا شیب تاشیامزآ مامت رد هک دش

 ار (تزا و نژیسکا) اوهو میهدیم ماجنا یسمنت راک یدابذ هادقم ام ,رنعب

 .میهدیم نوریب دوش بذج هکنيا نودب ار اهنژیسکا هرابود و ميئامنيم هیر دراو

 قاشنتسا زا سپ هک ینعم نیدب دش هداد یییغت سفنت هوحن شیامزآ رارکت اب اذل

 هک دیدرگ هظحالب و دش هدیمد هاگتسدپ سپس و یرادپکن هنیسم رد سفنت یتدم

 - . دیدرگ یریگهزادنا دصرد ۲ ات ۱ نیب ینمی رتشیب یلیخ كينب رکزاگ دصرد

 دوش هیر دراو هينا ٩ تدم رد سفن هکتسنآ سفنت تلاح نیرتبب : هجیتن
 رادقم یتلاح نینچ رد .دوش هدنار نوریب هیناث ٩ تدم و دنامب هیر رد هیناث ۱۲ و

 بوسحم یسفنت نامدنار نی رتب هک تسا دصرد۲ ات ۲ر۵ دودح نویسکا پذج

 .دد گیم

 ۱۳۵۹ر۲ را ۶ یترارح یابنیشام هاگشیامزآ

 شیامزآ نیرت یئانشتسا ونیتمهمم و نیرتهدن زراهک الاب شیامزآ

 یانعمب«امایانارپ» دهدیم ناشن ار یدنه شورهپ سفنت دیاوف تسا

 صاخ یورین بذج و سفنت یانعمب «انارپ» ؛تسا سفنت لرتتک ملع



 MAY ی مزیت ونپیهدوخ

 .تسا نوکس و فقوت ینعمب «امای» و اوه

 یدرسنوخ و شمارآ داجیا صخش رد «یدنه شورهب سفنت

 . راکفارب ینمی دوخرب دنا وتب هک دزاسیم رداق ار صخش و «دیامن یم

 ۱ .دشاب هتشاد طلست دوخ فطاوع و تاساسحا

 دوشیمهدیممف اگ وی هراب رد اهیدنه ددعتم یایاتک هعلاطم زا

 هداس سفنت طقف امایانارپ زا یدنه تگرزب یاهیگوی روظنم هک

 رگا هک دراد دوجو یئورین اوه رد هک دندقتعم انآ هکلب .تسیث

 دها وخبذج ام ندي رد ورین نآ «میشاب ورین نآ هجوتم سفنت ماگنه
 نم .دش دهاوخ جراخ هدافتساالب ورین نآ تروصنیاریغ رد و دش

 «مراد امایانارپهب تبسن یصاخ كرد و هدیقه ًاصخش (هدن راگن)

 ناجی! ہ١ :تسا هدیاف راپچ یاراد اماپ انارپ هک مداد حیضوت البق

 .سکلر داجیا -۶ ینیقلت رثا -۳ رتشیب نژیسکا فرصم-۲ زکرمت

 یراخب حور

 : دس ونیم یسانشنادد یساسا لوصا باتک دد رهشنا ربا هدا مظاک
 جود » هب زین رگید بتک ددو « یداوزبس هموظنم حرش باتک رد »

 حدد :دیوگت داعس یایمیک رد یلازغلا هکنانچو دوشیم ریبعت « یداخب
 ....تسا داهچ هک طالخا زاخب تفاطلزا تسا بکر م ینا ویح

 تیلاعف رهوجد خداصع هک یبصع ۀلایس میناوتیم اد «یداخب حود»
 زین یگدنذ رهوج یناویح حود یاجبو ميئوگب تسا ندب یازجا مامت
 رهوبج نیا .:میرب داکب اد «ناج» یسذافب ای و تایح ةوق ًةملک میناوتیم
 هپ باتفآ مرجو یسمش لقج یارجم ذا هک تسا تایح ریگناهج وق نامه

 تب رکسناس نابذ رد اد نآ و دوشیم هداد یسمش هموظنم تادوجوم ۀمه



 س ا ل
 یدنه شورهپ فورعم یاهسفنت ۳۹۳

 یدنهشورهب فورعم یاهسفنت
 (یتاببالاپاک) ای هدننکهاپ سفنت

 . كاپ یا رب هک تسا ی کب .تسین امایانارپ سفنت نیا

 ۱ .دوریم راکب نورد ندرک

 اپمشچ «دینیشن یم ونازراپنچ هک تسا قیرط نیاپ سفنت زرط
 -جراخ ماگنه یلو .دینکیم اوه زارپ یمارآب ار هیر و دیدنب یم ار
 ؛دینارب نوریب ار اوه دیاب مامت راشف و تردق و تعرساب ندرک
 لثم «دیزیرب نوریب هظحل كيرد ار اوه همه دیهاوخیم هکنيالثم

 هزایتی هک دین اخرچیم ار نآ و دیاهتخی ر مرگبآ یی ب رچ هساک رد هکنيا

 .دوش هتخپر نوریب هساک تافاثک همه ات دینک یلاخ

 : هدننکكاپ سفنت هدیاف

 «دیامنیكاپ و هیفصت ار هیر یاههژیان ندیشک سفن زرطنیا
 و عیرس ندب رد ار نوخ نایرج .دنکیم كاپ ار یسفنت یراجم
 یا وق بجوم .دنک یم ندب بذج یرتشیب نژیسکا «دیامنیم تیوقت

 "انارپ» ماجنا یارب ار ندب و دیازفایم رمع لوطب و دوشیم یناوج
 ۱ دا انآ مات



 ۳۳ . مزیل ونپیهدوخ

 (۵()۲لا وروپخوسای) تحار «یامایانارپ» -۲

 یور ار تسار تسد ینایم تشگناهس «دینیشن یم ونازرابچ

 ار ینیب پچ تمس كچوک تشگنا اي «دیهدیم رارق ینیب یاپتنا
 .دینکیم اوه زا رپ ار هیر تسار تمس خاروس اب و دینک یم دودسم

 ودره سپس .دشکب لوط هیناثشش ای هرامششش دیاب اوه ندرک رپ
 هیر رد هیناث ۱۲ تدمهب ار اوه و دینکیم دودسم ار ینیب خاروس

 زا ار اوه هک دشکب لوط دياب هیناث ٩ تدمب سپس و دیئامن یم سبح
 دوخ و اگوی سالک (۱۳۹۷ هامدادرخ) نونکامه .دینک جراخ هیر

 شزومآ اهسفنت و اگوی تاک رح حیحصزرط هک تسا رثاد مزیت ونپیه
 دونه رز هداد

 اگوب یاهسفنت ریاس

 رد نم هک ,دراد دوجو یرگید یاهسفنت هدشدای یاهسفنت رپ هوالع

  باتک مهاوخ یمن نم هک لیلدنیاب میامنیم هراشا اهنآ هب هصالخ یلیخ اجنیا

 شکا دوریمن روصت ه والعب یی وب اگ وی هراپ رد یلماک و لقتسم
 همه دنهاوخب هک دنشاب هتشاد تق و دايز یاپتعاس باتک ناگدنناوخ

 یاهسفنت لاحرمپ .دنهد ماجنا ار اگوی تاک رح همه و اهسفنت

 : زا دنترابع رگید
 زا هک تسا یرگنهآ مد هیبش هک : (اکیرتساپب) ای یمد سفنت -۱ 0

 ميئامنیم جراخ رگید ینیب زا و میشکیم نوردب ار اوه یتیب كی .
 .دشاب هتشاد یملفن اپ و ینالوط نامز هکنیا نودب

1- Sukh Purvak 



 ا وہ یاهسفنت ریاس ۱ ۱ ۳۹۵
 ها ل

 اہنادند تلاح نیا رد هک : (یئاججوی) ای هدننکكنخ سفن -۲
 نیا هک میشکیم سفن اہنادند یال زا و میهدیم رارق مهیور ار"

 مضه ‹«ضارما یریگشیپ «دتک یم كنخ ار لخاد ندیشک سفن قیرط
 ۰ . .دشاپیم سفنت نیا دیاوف زا یگنشت و یگنسرگ عفر واذغ

  دردرس تم هفرس سفن تگنت = هکسکس هب ندشراچد یگا

 . طلغ .سقنت زرط هب طوبرم « بلقدرد - مشچدرد - شوگدرد

 راشفدایز ِِ اگ وی یاهسفنت ماگنه هک دوپ بقارم دیاب «دشاب

 .نوشن دراو

 ' نادنمقالع .تسا شاد مزیت ونپیهدوخ س رد سالک نونک امه

 ٩ ۵ ۰۳۰۳ اي ۹۸۰۱۱۹۷ نفلتاب شیب تاعالطابسک یارب دنناوتیم

 ۱ شام



 ۳ ۱ . مزیت ونپیهدوخ

 محنپ سرد
  !راهایتا رپ

 تا وهشزا یراددوخ اب.

 یا ربیز ور .تسا نا ریا ثگ رزب یافرع زا یکی یماطسب دی زیاب
 اپ و دش هدنز هتخپ غرم ودرک شیک دیزياب ,دندروآ هتخپ غرم وا
 هعلاطمینافرع یاپمباتک زا یکیرد نم ار هعقاو نیا ,تشاذگ رارفب

 طقف « ریخای دینک رواب ا رنآ امش هک منک یمن مه یاهراشا و ماهدرک

 : دن دیس رپ دیزیاب زا هک مریگب هجیتن مهاوخیم
 ؟یدیسر ماقم نياهب هک یدرگهچ وت
 لمع نآ فالخرب تساوخیم ملد هچره نم» : تفگباوجرد

 «. مدک

 «تسا تاوپسش و تالیامت لد هتساوخ

 .دیآیم شیپ ناگدنناوخ یارب لاوئس نیا سرد نیا رد

 ؟ دنوش لرتنک دیاب ارچ تالیامت و تاوبش
 ؟دروخیمدردهچهب یگدنز نآ دشابهتشادن دوجو توبش و قشع یگدنز رد رگا

 تراپعب .تسا تذل رطاخب یگدنز رد ششوک و شالت یلصا تلع
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 ۰ تاوهش زا یداددوخ اب اراها تار ۳۷
 ا ااا

 ا

 «.تسا تذل رشب تیلاعف تیاغ» رگید

 فراع و یگوی كي امش زا هک تسین نیا باتک نیا و نم فده

 فده . .متسین مینم دوخ هکنیاامک «دوش هقخاس اهنیرتگرزب دح. رد

دیشاب هتشاد شمارآ دیشاب ملاس امش هک تسا نیا باتک نیا
 یک دن زو 

 .دینارذگب نآرد دوجوم طیارش همه اب ار دوخ یداعو یعیبط

 هک تسا یفاک تالیامت و ثاپسش لرتنک سرد و سرد نیا رد

 تا وپمشل رتنک هوالعب .دینکن طا رفا هک دیریگب دای «دینک تداع امش

ت امش یتقو ,دیامنیم یوق ار امش هدارا تالیامت و
 هک دیدرک نیرم

 دوخ تاساسحا و راکفا رب « دینک لرتنک ار دوخ تالیامت و تاوپمش

 «اپمپارطضا «امناجیه شمار آمدع هجیتن رد .دش دیهاوخ هریچ زین

 و بلق و رس یاهدرد < | ذغ مضه یدسب « یباوخیب :اپیگدرسفا

 ناور و جور تمالسو طاشت «شمارآهب اردوخ یاج اپ وتسد هدمم

 هب تاساسحا و فطاوع و تالیامت لرتنک صوصخ رد .داد دنهاوخ

 ` ° اا هاو ده یی فاعور نایک ةا :ةعقم



 ۳۹۸ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 مس سرد

 (راکفا زک رمت) انا راهد

 ثحبم مزیت ونپیه یسانشناور باتک رد نم راکفا زک رمت هراب رد
 ودهب طقف اجنیارد ماهدرک ثحب لصفم و لماک روطب رکف .زک رمت
 .منک یم هراشا هتکن

 زا نتشادن زآوصرح «ندرکن یدزد «ندرکنمتس هکنیا لوا ٠
 .دراد یاهدیاف هچ یماع رظن هطقن

 ءادتپا رکف زک سمت شزرو رد مدرک هراشا نین البق .هکی روطب

 «عمش هلعش هب ند رک هاگن دننام دوش ماجنا یهاگآدوخ رد نیمت دیاب

 نياهمه رد هک دیشروخبورغوع ولط ,هنیئآ .رولبگنت ,هایسهطقن
 .دنک یم ادیپ نک رمت هب تداع ام هاگآ رومعش تانیرمت

 اپ نطاب رومش یتسیاب نهذ یلاع زکرمتهب ندیسر یارب یلو
 ۱ .دوش نک رمتم زین یهاگآدوخان نامه

 تسا .رسکف زکرمت نیرمت لاحرد ام هاگآ رومش هکیلاحرد
 .رومش میاهدش هریخ عمش هلمشهب و میاهتسشن ام هکیلاحرد ینعی

 " ودیب یل ,تساناوارف یفخم تاوپشو تالیامت زا هتشابنا ام نطاب

 لک رمت داجیا یاربو «دراد هریخذ دوخرد ار هی رشپ تاو همه

 .دوش هتخیر رودب ںیمض محازم یاهراب همه یتسیاب یلاع کف .

 «یدزدتالیامت «یبلظهاج ,ینارتوپش «توپش «تورش هب قشع ۱



  NMداکفا زک رمق ) ناراهد (

 تالیامت لیبقتیا همه نارگیدهب یدمت و زواجت هب لیم «یزودنالام
 ادض زا یرود بجوم افرع دیاقع هب انب ای و زک رمت مدع بجوب

 ۱ ۱ .دد رگ یم

 و تالیامت هک دنتسه دقتعم دن زاد ادخهب نامیا هک یئاپمنآ ۱

 هکیئاسپمنآ و دوشیم دن وادخ زا یرود بجوم و هانگ یفنم تاوپش

 یئادسخ هک دندقتعم و دن رادن ادخهب هدیقع و دنتسه .مسیلای رتام

 و رکف تتشت بجوم تاومش و تالیامت هک دننادب دياب درادن دوج و

 یگدنز و تمالس و تحض زد تیقفوسم مدع و یناور شمارآ مدع
 .دش دها وخ لداعتم

 و دع تورو ا همه کیک ر دامنشیپ نم

 تردق و شمارآ داجیارد تالیامت لرتنک نیرمتو شزرو یلو دیئامن
 دی وش یم هتشت و هنسرگ هک یتق و الثم تسا شوم راپسب امش هدارا

 راکیس كي ندیشک و یاچ كي ندروخ زا یهاگ .دینک ربص یردق

 هپ ندرگهاگث زا دیئامن یراددوخ فرح كي نتفگ زا ,دینک رظنف رص

 ار دوخ تاومش و هتساوخ .تالیامت .دیئامن یراددوخ ین ورابیز
 اہنآ ءاضرا زا و هدومن لرتنک ار امنآ یهاگهاگ و دینک یسررب

 .دیئامن یریگ ولج

  زک رمتموهدارا ندشیوقهب یرهاظیکف زکرمت تانیرمت
 ؛ هلی آ ::متمش هلمشهب کاک .دنک یم كمك زین ریمض ندش

 یل و .تسا رکف زک رمتتانیرمت وزج زین دیشروخ بورغ و ع ولطعهب
 یرکفت یاهتلاح اپمنآهب هک دراد دوج و زین یرگید تانیرمت اگ وی رد

 دن دقتعم ایگ وی «تسانتسشن زرط هب طوب رماه تلاحنیا و . دنی وگیم

 زک رمت ا یارب .دنکیم كمك رکف زک رمتەب نتسشن زرط هک
 تلاح شش هودنبح رد اهتلاح نیا و تسشن دياب تلاح نیاب رکف



 ۳۲۰ مزیت ونبیهدوخ

 .دوشیم نایب تلاحود طقف اجنیا رد هک دنتسه

 تسا نتسشن ونازرامچ تلاح نامه اناسآخوس : اناسآخوس ۱

 اہیب رغ یارب تلاح نیاب نتسشن دینک یم هدهاشم ریوصت نیا رد هک
 یلو تسالکشم دناهتسشن یلدنص و لبم یور تیلوفط ناوا زا هک

 .تساتحار رایسب دنتسشن یمنیمز یور ءادتبا زا هکاهیقرش یارب

 وناز راهچ تلاح"

 تلاح نامه هیبش تلاح نیا : (اناسامدای) ردس تخرد تلاح -۲

 فرظ نار یوزر رد اپ ره یور هک توافت نیا اب دشابیم ونازراپمچ
 . دن راد رارق نامساب ور اهاپ فک هک یوحنب دریگیم رارق لباقم

 ` . دینکیم هدهاشم الاب لکش ریوصت رد



  2 PP(نکفا زکر مت) اناراهد "

 اناسامداپ تلاح

 یرایسب هجلاعم رثؤم یامشور زا یکی اناسامداپ تلاحهب نتسشن

 ساوسو «هنپلد .بارطضا .ءرکف تخشت ریظن یرکف تالالتخا زا

 یتقو هک لیلدنیاب .تسا یناور یاهیمارآان و تاناجیه «یگدسفا

 رکف «حور ینعی فورظم تفرگ رارق مارآ و نکاس فرظ ینعی مسج

 روتسد نیا زا هدافتسا شور .دش دهاوخ مارآ و نکاس زین ناور و

 شکادحو ود لقادح زورره رد یرکف رامنیب ای هاوخوترپ هک تسنیا
 هچره و هقیقد ۲۰ ات ۱۶ راب ره و بشو صع «رهنظ < ‹«حبص راپ ٤

 نآ هجیتن زور ۶۰-ات ۲۰ زا و دنیشنب تلاسح نیا هب دیاب رتشیب

 .دش دهاوخ رهاظ



 دن ۱ مزیت ونبیهدوخ

 ؟داد ماجنا دیاب ار اگ وی تاک رح تقو هچو هن وگچ

 ؟تشاد مظنم همانرب دب اب اآ -۱
 ؟داد ماجنا یمظنیب اب هاوخبلد تقورهرد دیاب ابآ - ۲
 داد ماجنا دیاب مه یلیمیب و یدامیب ؛یگتسخ ماگنه اب -۳

 مظان دمظنم همارب
 یمظنم همان رب دوخ داکر هددو دنتسه مظنم ان داع صاخشا یضعب

 روطب ناوتب دابز تصرف و تقو «یداکیب تلعهب تسا نکمم هدالعب «دنداد
 نکمم مه یهاگ ی لو « داد ماجنا اد تان رمت نیعم تعاس سار رد مظنم
 _ تداع زونه هکنبا تلع هب ابو دشاب هتشادن تقو مظنم دوطب صخش تسآ
 اد تاني رمت نیعم تعاس سأ ر رد دناوتن مظنم دوطبو دنک یلبنت هدرکن

 .دنک ع ورش .
 یرامیبو دب داد داب ز تصرفو تقو هک دیتسه هتسدنآ وزج امش رگا ۱
 «دیریگب هجیتن دوز دیهاوخیم و دبرراد یصاخ یرکف .یناود «یبصع
 ماگنه بشد رصع - داهانزا لبق , دوز حبصراب راهچ یذدد .دیناوتیم
 .دینک نرم تعاسکی ات دابره «ندیباوخ

 و رصع بس دیک نرم راب هس یذود تسا رتمک امش تصرف رگآ
 .ندیباوخ ماگنه

 بشد دوز حبص «دینک نی رمن راب ود یزوز دیدادن تص رف مهذاب رگا
 .ندیباوخ ماگنه

 -یمنتعاس سآ دددو مظنم هک تسا یدوط امشراک و یگدندعض رگ ا
 هک ت عاس ره اب و هاوخبلد تعاسره رد « دیناوتیم |



 e e a س -_

 دادماجنا ںیاب اراک وب تاک رح تقد هچو هنوگچ ۳
 |۱۳ سحطح»حبصسسسصپپ)س هحصسجملضظ2أ۵أ)ظ٩أ٩أظضظ۵ذةفك٩۹۵ة٩ة٩ة۰ 8

 . یهاگ و رهظ زا دعب یهاگ :حبص ۱۰ یهاگالثم «دینک نی رمت دداد تصرف

 ندش داتعم ذیهد ماجنا دیناوتن زود دنچ ات مه یهاگتسا نکمم
 داگیسبداتعم لکشنی.دب اهیداگیس «تسا داگیسهبندشذاتعم هیبش شزروهب
 .دناهدش

 .دناهدش داتعم نامزدو هاب - ۱

 راکیب هک هاگهاک ۳ هکلپ .دناهدیشکن داگیس تعاسرسو مظنمدوطب .. ۳

 .دناهدینک راگیس دناهدرک سوهو دناهدوب

 یرکف و یحوز یاهداشف و یبصع یاهیگتسخ «یگتسخ ماگنه -۲
 ۱ .دناهدزراگیساب یک وپ,

 همان ربدینا وت یمن صاخراک ز رطو یگ دن ذزیراعف رگ تلعەب رگ! مه امش

 باب اهیداگیس ندشداتعمزرط دننام ًانیع دیناوتیم دیشاب هتشاد یمظنم

 . . ؛هکب ی رتنیدب .دینکداتعم مزین ونپیه دوخاب اددوخداگیس
 زور دنچ یهاگتسا نکمم «دینک نبرمت دی داد تصرف تقوره - ۱

 دوجو | ریز .دشدهاوخن یدوط .ددادن یلاکشا چیه «دینک ن ی رمت دیناودن

 دایبد تسا ندرکن نب رم الصا زا رعه زابنادازه مظنمان نی رمت اب «صقا
 ادامش نامذ دورمب یهاگهاگ و مظنما یاهشزرو نیمه هک د يشاب هتشاد
 .درک د هاوخ مظنمو داتعم

 و « دیهد ماجنا لماک اد تانب رمق همه ًامتح درادن یموزل چیه - ۲
 رتشیب هک ی تک رحره ذا دیناونیم هکلب ,دینک نب رم تعاسکب ات تعاسمیف
 ماجنا اد تکرح ود اب كب نامه تسا رُثقم امش یورو دب ایم ناتشوخ
 اد تګ ر حود اب تب, مه هقیقد هدو هقیقد ۵ دی دادن تصرفرگا ابو «دیهد

 هناخب رصع اب بش اب رهظ یتقو الثم . تسین ریثأت یب مهزاب « دیهد ماجنا
 تک رحوداب تاب دیناوتیم دیتسه دوخیاهسابلندنک ل وغشمو دب هرگیم رب

 یقیمع ریثأت دایسب لمع زرط نیا دیهد ماجنا هقیقد ۱۰ ات ۵ تدم دد اد

 اب هام دنچ زا سب و درکد ها وخ دنمقالعو داتعم !دامشدورمهب [ربذ «دداد
 قرصیدابررایسب تقدو دب (هدش مظنم هک درک دیهاوخ هظحالم لاس دنچ
 .دینک ی م شزرو



 ۳۲۴ ۱ . مزیقونهیهدوخ

 دیناوتن هام دنچ مه دیاش و هتفه دنچ اب زود دنچ امش تسا نکمم

 عفر زا س دمآ دهاوخن نیمذاب نامسآ .ددادن یلاکشا چیه «دینکشزرو

 هک دشاب نیا دیاب امش دصقو فده یلو «دینک ع ورش هدابود اه داتفرگ

 دینا ودن یهامدنچ یللعب انب ولو تشاد دیهاوخف رب شزروزاتسدرمع ناباپ
 یلیخ یلیخ یلو «مېنکی م شزرو هک ت سا زاد. نایلاس نم . دینکش زرو
 ' رتشیب ,مشاب هدرک شزرو لماکو مظنم دوطب هکت سا هداتفا قافتا رعمک

 تساهدوبصقا ینعب, لماک ریغ .مظنمان عفومیب ؛یحیرفت نم شزروزرط
 و دوز حبص زود ره ماهتشاد تقوو هدوب بوخ ماهیحو در هک مه یهاگ و

 .ماهداد ماجنا مظنمدوطب بش

 دی رادن بوخ هیحو ر اب دیتسهرامیب و هتسخ رگا

 هداستاک رح یخربد «دینک هدافتسا اهسفنت زا طقف ؛دیتسه دامیب رگا
 .دشاب دیفم امش یرامیب عفد یارب تسا نکمم هک

 ادیتباث تاک رح دعب «دینک ع ورش اهسفنت زا لوا «دیتسه هتسخ رگ ا

 .تسا رقم یگتسخ عفر یارب هکدیهدب ماجنا
 «دیاهددوختسکش هداوناخ قشعو قشعددو دی دادنیبوخ هیجوررگ

 یدوزب هک« دینک نیقلت دوخب راب دنچ هدمآ شیپ یصاخ یناماسبانرگ ا اب
  .درکمهاوخ عدرش هدایود نمو دش دهاوخ بوخ نم هیحوز

 دنتسه محا زم امش هداوناخ رگا

 .دد همه هکی ماگنه حبصد دناهتفد ورف باوخپ همه هک یماگنه بش
 .دینک عورش اد تانبرمت دنتسه باوخ

 تالباملیهاگ ریز .دهدن بی رفادافش تګ ر زب ناطیش دیشاب بظاوم



 "دادماجنا دیاب اراکوب تاک رح تقو هچد هنوگچ ۳۵

 میتسه یاهناهب نب رتکچ وک رظتنم ام هجیتن دد «دنهدیم بیرف ادام ینودد
 درضهب اه« رگا »زا و « دشن تصرف » ««دنتشاذگن» « «دشن» ميئوگب هک
 .مينک یم هدافتسا ندیباوخد یلبنت یاربو دوخ

 دینک ه لغ «رګا»و هناه« ګګ د زب «ناطیش» هب دیناوتب رگا نیارب انب

 ` مینتدمب ندیباوخ ماگنه بشد دوز حبصزورره دوب دیهاوخ رداق ًاعطق
 :هک دینکن شومارف یلد ءدیهد ماجنا اد تانیرمت تعاسکی ا

 دوشیمن رسیم چنگ جنر هدربا
 درک راک هکر دا رب ناج تفرگ نآ ذزم



 rs مزین ونپیهدوخ

 شهامیشیراهام هتشون رکف زکرمت باتک مکی شخپ
 همجرت ًانیع هک دراد رکف زکرمت فیرعتهب صاصتخا یگوی
 . دوشیم هدروآ ریژ رد و

 رکف زک رمت یروئت

 ۱ ؟تسیچ رکف زک رمت

 تیبثت زا تسترابع رکف زک رمت «(۱)ایساتیچ - سادناباسد»

 یوجشنادكب یزور .ین ورد هطقن كيايو یجراخ یئنشكيیور نهذ
 لاح رد (۲) رییک» :درک لاوئس وا زا و تفر نیک دزت (۲)تیرکسناس

 لاح رد نم .()تیدنپ» : داد باوج ریبک «؟یتسه یراک هچ ماجنا

 دن وادخ اب نآ طابترا و یویند ءایشا زا دوض نهذ ندومن كفنم

 .«عتسح

 و (ه)امایانارپ و كين رادنپ و كين راتفر .رکف نک رمت تسنیا

 عیرس یکف نک رمت كيهب ندیسر هار ,سمل لباق ءایشا اب هطبار عطق

 یناگوی نابدرن مشش هلپ رکف زک رمت .دنک یم راومه ار زیمآتیقفوم

 یکفزکصت دیاسایب نآ یور دناوتب نهذ هک یزیچ هوجو نودب تسا
 .دش دهاوخن داجیا

1— Desabandhas - chittasya dharana 2— Sanskrit 

3— Kabir 4~ Pandit 5~ Pranayama 



 کف زکر مت یرول ۱ ۱ ۷

 یکف زکرمت رد تیقفوم ثعاب هجوت و یدنمقالع «خسار مزع

 ۱ ۰ ۱ .دوشیم
 رطاخ شمارآ و هدومن طوب رم جخراخ طیحم اب ار امش ساوح

 رد یتفرشیپ «دشاب مارآان امش رطاخ هچنانچ و دنزیم مپمب ار امش

 هلیسوب امش نهذ یاپمعاعش یتقو .تشاد دهاوخن دوجو امش راک

 هدومن ادیپ زک رمت امش نهذ تقونآ دندرگ نک رمتم تسرامم و نیرمت
 ار دوخ مطالتم راکفا .دروآ دیهاوخ تسدب ار (۱)ادنانآ نایم نآ زا و
 یتسیابیم راکنیا یارب و دیئامن تکاس ار دوخ تاناجیه و هدرک مارآ

 .دیشاب هقشاد ار ()نیتنامانآ هدارا و راکتشپ و هلصوح

 ` یاه ورین و یلبنت الاو دیشاب مظنمرایسبدوخ یاپمنیرمت رد دیاب

 ` بوخ نهذ كي .درک دنهاوخ رود (۳ایشکال زا ار امش هدن رادزاب
 هاوخلد یجراخ اي و یلخاد یئیش ره. یور دناوت یم هتفاینیرمت

 ` ۰ .ورادهگت اهراردوخ هقرفتم راکفااب یریگرد زا و هدش تیبثت

 | نکل دزاد ار دوخ رکق زک رمت داجیا :یئاتاوت یقی رطب یدرفره

 یئالعا هجردب یتسیاسبیم رکف زکرمت یناور تفرشیپ روظنمب
 رولفتمب دناوتیم رکف نک رمت یئاناوت نئاح یداع درف .دیای همسوت
 یرتهاتوک نامز رد ار یرتشیب راک رتشیب دمآرد ندروآ تسدب

 یراشف هنوگچیه زغم یور تسین مزال رکف زکرمت رد دهد ماجنا
 ۱ .دومن داجیا شکمشک و لادج نهذاب اي و هدومن دراو

 هناسوپلوب تالیامت ای و ناجیه و روش زا ولمم شنهذهک یدرف

 یص وصخب ینیش یور یاهیناث یا رب یتح دناوت یم یتخسب دشاب ع ونتم

 "اههتسا وخلیلقت - «امایانارپ»_- یئاپنت .دیامن لک متم ار دوخ رکف

` 1 Ananda 2. Adamantine 3~ Lakshia 4- Pranayama 



 ۷۳۳۸ مزیت ونپیهدوخ

 رانک و مشخ و عمط و صرح و توبش اب هطبار عطق و ابتیلاعف و

 هپ نتفر و تالجم و همانزور هعلاطم كرت بابان صاخشا زا یریگ

 .دیازفایم رکف نکرمت تردقب اپنیا همه و امنیس

 تاقشم و امیتخس و ابیتخب دب زا یئاهر هلیسواهنت رکف زک رمت

 یدید و ملاس یمسج درب یم راکب ار نف نیا هک یصخش .تسا یویند "
 دناوتیم و تشاد دهاوخ یوق یشنیب و فوعشم ینهذ و حیحص

 تاناجیم جوم رکفزک رمت .دناسرب ماجناپ یرتہب «رپیاب ار اهراک

 .دیامنیم حیرص و تیوقت ار دیاقع و راکفا نایرج و هدناشن ورف ار
 اریز دیئامن هیفصت (۲راماین و (ه)امای زا هدافتسا اپ ار دوخ راکفا

 ..درادن یاهدیاف تین صولخ نودب رکف نکمت

 ینهذتابث داجیا اب «(هرامایانارپ» و (ع)ارتنامره» .«(۳)یاپاج»

 زک رمت .دیازفایم رکف زک رمت تردقب و هدرب نیب زا ار «(نرایشخیو»

 سا وح یگتفشآ هن وگ ره زا هک دروآ دیهاوخ تسدب یتقو طقف ار رکف

 امشنهذ ای و دیآیم بوخ امش رظنب هک یزیچره یور .دیشاب یرب
 .دیئامن زک رمتم ار دوخ رکف دهدیم ناشن لیامت ناب همه زا رتشیب

 زک رمتم دب ءایشا یور ار دوخ نهذ هک دینک نیرمت راک عورش رد

 ءایشایور یزیمآتیقفوم روطب تسناوت دیهاوخ ادعب هتبلا .دیئامن

 تانیرمت ندوب مظنم .دیروآ دوجوب کف نک صتت ینیعم هديا اپ و بوخ

 .دشابیم اراد ار تیمها نیرتالاب راک نیا رد

 : بولطمان لاکشا

 ای و عمش هلعش ای راوید یور هایسهطقن كي یور ار دوخ کف

1 Yama ۰ 2- ۵ 3 Japa 
4- Mantra Š— Pranayama 



ksرکف زکرمت یدوشآ | ۱  

 «(۳)اما ر» «(۲)!ویسدررل» ای O سکعایو هامایو ناشخردهراتس

 دوخ «(۱)یاتاوداتشیا» یور هرخالاب و «(ه)یود» .«(ه)انشی رک»
 .دیئامن زک رمتم دشاب هتشاد رارق امش زاب نامشچ ولج رد هک

 : بولطم لاکشا

 ار دوخ نامشچ و هتسشن دوخ «یاتا وداتشیا» ریوصت لباقمرد

 وډ نیب یاضف رد دوخ «یاتاوداتشیا» زا ینهذ ریوصت كی .دیدنبب

 ٠ .دیئامن مسجم دوخ بلق رد ای وربا
 ره ای .و (هرانجا ای (هراتاهانآ ای (براهدالوم یور ار دوخ رکف

 یزغم یاهشزرا یور اردوخرکف .دینک نک رمتم ین ورد (۱۰)یا رکاچ

 هک یلقتسم ینهذ عوضومره اي و محرت «قشع ریظن یسدقم و
 . . .دیئامن زک ستم دهاوخیم ناتلد

 ۱ ؟دومن زک ستم دیاب اجکی ار کف ۲ ٠
 و ای و ((۱۱)ارگاچاتاهانآ) بلق یور یمارآب ار دوخ کف

 ینیب ك ونیور اي و ((۲)یت وکی رت ای و ا رکاچاتجآ) وري اود نیب یاضق

 .دیدنبپ ار دوخ نامشچ و هدومن زک رمتم دوخ

 یور کف ته هکیت روص رد تسا ۳)!رکاچانجآ نهذ زک رم

 .دوب دهاوخ لرتنک لباق یگداسب نهذ دوش داجیا (۱1)یتوکی رت

 یور (۷راهنیتنادو و (درایئاگوی و بلق یور (۱هراهاتکاپمی

 .دننک زک رمقم ار دوخ رکف یتسیاب یم ارکاچاجنآ

1 Om(Aum) 9م ۷۵ 3ژ Rama 4- Krishna 

3F Devi 6- Ishto Devata . 7 Muladhara 8 Anahata 

9- Ajna 10- Chakra _ 1 لس 2 

12-7 Ajnachakra' or Trikuti i5- Ajnachakra 14 Krikuti 

15 Bhaktas 16- Yogis 17~ Vedantin 



 ۳۳۰ مزیت ونپیهدوخ

 دشابیم کف زک رمت یارپ یرگید ناکم ((۱)اتارساهاس) رسقرف
 كون یور امیئاگ وی زا یدادعت و اجنآ یور اپنیتناذو زا یدادمت هک

 هعبلا دننک یم زکرمتم ار دوخ رکف ((۱)یتشیردا رگاکیسان) ینیب
 .دیرپپ راکب یکف نکمت یارب از ناکم كی هشيمه هک تسنآ تهب

 زک رمتم ار دوخ رکف بلق یور.رگا . دیبسچب نآب هنارصم و
 .دینکن ضوع (ردآ یک ر و سوب ناب دینکیم

 زک رمت یارب ارلحم كب طقف «(۲)وروگ» دیشاب یراداف و درگاش رگا

 ی دوخب. یکقم درم رگا «دنک یم باختنا کف

 .دیئامن باختنا دوخ کف زک رمت یارب

 .تس ورب اود نیب یدرف نامشچ تیبثت «(:)یتشی رد - ایدامورب»

 یور «(۱)نشیتیدم» قاطا رد تسا «(هزا کاچانجآ» هيحاأن نیا

 ار الاب هقیرطب ندشهریخ هتسشن «(۸)اناساهدیس» اي «()اناسندپ»

 نیرمت نیا رد .دیئامن نیرمت تعاسمین ات هقيقدمین زا میالم روظب

 دایز ار راکنیا نامز اجیردت .دیایب دوجوب دیابن یلالتخا نی رتکچوک
 ای و «(۱۱)ایشکیو» د ۰ )یئاگوب» .«(ه)یایرک» لمع نیا .دیئامن

 .دشخب یم هعسوت ار رکف زک رمت و هدرب نیب زا ار نناوخ نرو

 e ۵ شخب رد ار نیرمت نیا «(۱۲)انشی رک درل»

 : دیامنیم حیرشت ریز تروصپ

 ود نیب هب ندشهریخ هارمپب ین ورپب یاپسامت ندومن دودحم» ,

 هدیمان یئ ولج ندشهریخ کف نکرمت عون نیا .«تباث روطب وربا
 ای و یئولج ناوختسا هجوتم اپمشچ عضو نیا رد اریز دوشیم

1--Sahasrata 2 Nasikagradrishti 3— Guru 
4. 8 ı5. Ajanachakra 6~ Meditation 

7¬ Padmasana 8- Siddhassana 9- Kriya 10- Yagis 

11- Vikshepa 12~ Lordkrishna 13 Sloka 



 رکف زکر مق یدوئت ۱ ۳۳۹

 هب ای و لکش نیای ندشهریخ شور باختنا تسا یناشیپ ناوختسا

 ۱ .دراد یگتسب امش دوخ پاختناب ینیب. كون

 هدیمان «(۱)یتشیرد - رگاکیسان» ینیب كون هب ندشهریخ
 یتج .تسا یتیب كون هب ندشهریخ تپج هقیرط نیارد و .دوشیم

 :ییک ات لغ ار ىش فک وب یگ ریخ دیوریم هار نابایخ رد هک یتقو

 ریز تروصپ «)اک ولسا» ٩ شخب رد ار عوضوم ها
 .دیامن یم حی رشت

  «فارطاب ندومن هجوت نودب ینیب كون هب تباث روطب ندرکهاگن»

 " ار رکف زکرمت یوریث و هدیشخب تماقتسا ار زغم نیرمت ع وثنیا
 .دهدیم هعسوت

 هیحات «(۵)ارکاچانجآ») « Es «(۲)یگ ویاجار» كي

 زک رمتم ار دوخرکف تسایرادیب عقومرد نهذ ناکمهک (ورباود نیب

 .دینک زک رمتم ار دوخ رکف هیحان نیا یور دیناوتب رگا .دیامن یم
 ۱ ۱ .دیئامن لرتنک ار دوخ راکفا دیتاوتیم یگداسپ

 ۱ طسوت رکف نک رمت نامز لوط رد و زور ماگنه نیرمت رد یتح

 ۱ هکیناسک .ددرگیم هدهاشم رون ًاعیرس هیحان نیا رد صاخشا یضعب

 دنهاوخیمأیو دنور ورف هشيدنا رد «())تاریو» هراب رد دنهاوخیم
 باختنا یکف زک رمت یارب ار هیحان نیا دیاسبیم دننک كمك این دب

 ای و بلق یور دیاسبیم یئادف كي اپ يو «اتکاب» كي .دنیامن.

 یور هک یسک .دنک زک رمتم ار دوخ رکف «ناجیه و تاساسحا زکیم
 تسدب «(۸)رادنانآ» یدایز رادقم دنک یم زک سمعم ار دوخ رکف .بلق

„` 1 2222 2— Sloka 3~ Rajayogi 4- Trikuti 

5 Ajnachakra 6~ virat 7 Bhakta 8~ Ananda 



 ۳۳۲ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 دیاسبیم دروایب تسدب |دنانآ دهاوخیم هکیسک نیاربانب دن

 ۱ ِ .دیامت نک رمتم بلق یور ار دوخ یکف

 ینعی «(۲)یدانانموشس» یور ار دوخ کف «()یگویاتاه» كي

 «(۳)اراهدال وم» لثم ینیمم هطقن كي یور و یک وش عاخن ینایم بعم

 اپیئاگ ویزا یضعب .دیامنیمتیبثت «ارکاچاجن ا» ای «(:)اروپ ینام». ای

 یور طقف ار دوخ رکف و هدومن یظنفرص ار ینیئاپ «(ه)سا رگاچ»
 .دنک یم تیبشت «نرارگاچانجآ»

 یاه«!رکاچ» همه «ارکاچاجنآ» لرتنکاب هکتسنیا انآ یروثت

 یور -یتقو .دنیآیم رد لرتنک تحت كيتاموتا روطب  رتنیئاپ
 خن طابترا هتشر كی دیئامن یم زک متم ار دوخ کف «یئارکاچ»

 دوجوب (یحور یژرنا نکم) «ارکاچ» و نهذ نیب یادتبا رد یدننام

 هب «یئارکاچ» زا «()انماشوس» لولع رد یئاگوی كی سپس .دیآیم
 .دیامن یم دومص رگید "«یا رکاچ»

 یتح دوشیم دیاع هناروبص یاپشالت اب و یجیردت روطب دوعص
 «(۸رادنانآ»زا یه وبنا لوزن ثعاب «اتماش وس« هچی ردهب فرص ناکت كي

 ایند لماک روطب و هدش دوخیب دوخ زا تلاحنیارد دوشیم(تک رب)
 دوشهداذ ناکت «انموشوس» هچی رد یردق یققو .دیئامنیم شوما رف ار

 دوشب «اننوشوس» لضخاد دنک یم یمس «(ه)یتک اس ینیلادن وکال وک» ۱

 خاتب و هدش اباپمیب امش و هدبش دراو یمیظع «(۱.)یایگاریو»
 هوکشاب «(۱۱)سیتویجا رتنآ» دهاش و هدومن هدهاشم ار یع ونغم
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  Kula Kundalini Sakti 10- Vairagya 11l Antrajyotisوس



 یناسنا دوعص تاج ردا سالک ۳۳

 .دوشیم هدیمان «نراتسوآ ین امن وا» حاللطصا رد هک دیدرگ دیهاوخ

 دیناوتیم فلتخم «یاهارکاچ» یور لرعنک ظفح و لمعاب

 تسدب "ار اپشناد و «اهادنانآ» عاونا و. فلتخب «(۲)یمتسیه دیس»

 نیا دیشاسب هدومن ریخست اد «(۳)ارکاچاراهدالوم» گا .دیروایب
 .دیاهدومن ادیپ طلست دوخیگدن ز تیعقاوب هکدوب دهاوخ انعم نادب

 یناسنا دوعص تاج رد ای سالک

 «ممف «كرد «شوه هجرد مزیت ونپیهدوخو اگوی تانیرمت رثا رد

 . دنک یم یقزت زین ام تیناسناو تیصخش و غوبن یلک روطب و لقد
 زا و دنکیم عورش یئادتبا لوا .سالک. زا یصخشره هک روطنامه

 سناسیل قوف و سناسیل هلحرمهبات و دوریم الاب یریگدای رظن هطقن

 مزیت ونپیهدوخو اگوی یاهمشزروو نیرمتهن وگنأمه «دسریم یرتفد و
 تاجرد نیا یط هک «درب یم الاب ارام یهاگآ و روعش سالکی سالک

 «یکستپسا فا یجروگ» بتکم .دن|هدرک میسقت هجردای سالک تفه ار

 یهاگآ و رومش تاجرد یط «دراد رایسب ناوریپ نیمزبرغم رد هک

 .تسا هدرک میسقت سالک اي هجرد تثه از رشب لقع و

 تیوه سميج هتشون اکوی باتک زا ریز یاپسالک ای تاجرد

 .دوشیم لقن رتشیب ریست و حیرشت یمک اب

 ششوه و روعش هک یرشب ای لوا سالک رشب : لوا سالک رشپ
 هرد ند نا كش یکیزیف رشب «تسا لوا هجرد رد زونه

 تیاظو و تاک رح «دنادیمیکی اردوخ «نت» و «نم» «تسا یناویح

Unmani Avastha 2- Siddhis 3~ Muladharachakraلس [ 



 ۳۳۳ . مزیت ونبیهدوخ

 یارب . دبرچیم وا ینهذ و یرسکف فیاظو رب امئاد وا یتاویح
 هدش یراذگ هیاپ یناویح تاساسحا ای دیلقت ساسا رپ نتخومآ وا
 وا هب روزب دیاپ ار تامولعم . دنک. ظفح .دیاب ار زیچهمه تسا
 دشاب هتخومآ هچره یطوط دننام زین وا و داد شمیلعت و دناروخ
 نیا تیصخش فرعم «قلج و قلد و قلح» هملک هس .دنک یم رازکت
 تسا صاخشا ۰

 رد یناویح سفن «دنک ی م هداشا نآ رق ۱۳ هدوس زا ۵۲ هب هکنانچ

 تیئاویح دا[ زج هلحرم نیا رد «دداد طلست و هبلغ الماک ناسا یگدنز

 . دنزیمنرس
 تساینا ویح تعیبطزا یناشن و ام تا ا ا

 اب اههبت رم نیا رد ناسنا - دنک یم یدب و تاارشاب رما هشیمه وا سفنو
 دراوم یخربدد هکلب و دادن ناویح اب یدابذ قرف نیئاپ یاهسالک نامه

 .دزاد یرت رب ناغبارب تاناویح یضعب یقالخا تایصوصخ

 و تس, یاههبت رم نیا هنومن «رشب عون نایم رد لاح نامذ دد یلو
 هدومیبرخآ ات اد یلوزن سوق ناسنا عون هکاربز هدوشيم ادیب رتمک نیا,

 لحارم اهنانا نیارب انب  تسا یدوعص سوق ندرک ی ط لاح رد الاح و
 ددقره یذورما ناسنا درف ره رد .دناهتشاذگ رس تشب ادقلطم تیناویح
 و تالاح یضعب دد زاب دنشاب رب رشد لتاقوراوخن وخ و ملاظو سحیب مه
 هیناگدنچ یارب ولو تیناسنا سحد تقفشو محد تبحمدون یگ دنز قیاقد
 یشح فی اوط رثکا یتحد نیا زا .دنک یم یلجن و دوهظ یو لدردزاب دشاب
 یگدنزتیناویح هلحرم ینع لوا هلحرمزا یلالاب بنارمدد ایند یزورما
 ۱ .دننک یم

 صخش تشذ لامعا و دداد هبلغالماک هداما سفن تیناویح هلح رمذد
 « تسین شدوخ لامعا یدب هجوعم وا هکاربذ «دداد هبلغ شکین لامعارب
 زا اد دب دناوتب هک ت سا هدرکن امنووشتو لماکت ددقنآ وا یلقع یاوق اریذ
 یضعب مه رضاح نامذ هکنانچ «دنک رایتخا دبرب اد كينو دهدزیمن كيف

 .رهشناریا هدا زمظاک یسانشنادد یساما لوصا - ۱ ۱



- ۳ 
Ya.یناضا دوعص تاجرداب, سالک "  
 ل ۰

 ناشیا رظن رد نامبا یور زا هک دننکیم یلاهداک هک دنتسه مدرم
 «بصعتم نب, دتم۵ رم زا یضعب لامعا دننام تسابآ و و نیت ناب اشو بوخ
 .تسا دب ميگامنيم كرد اد لامعا نآتاریتأت و ءاشنم هکامرظندد یلو

 هدراهچ ات تفه زا دراد هچب یگ دنز مود هرودهب تهابش هلحرم نیا

 نددوربهاددد ارد وخ یو رینمظعا تمسق هچب تعیبط هدودنب دد هک ی گلاس

 جایتحا رب هچب یمسج یدام تاجایتحا و درسمااکب یدنب ناوختساو ندب

 ۱ .دداد یرت ربو هبلغوا یمسج یاه

 «دداد دوجو تیناویح تلاح یلعف نامدرم زا یخربرد نم هدیقعاب

 و دباوخب هددوخب دهاوخیم یعیبطد یزی رغروطب طقف ناویح كاب, ارب

 مهیناسناره هک می وشرکنم دیابن هتبلا ءدنکء اضدا !اددوخ یسنج تالیامن
 اب شقرف یلو « دراد یسنج تالبامت ءاضراد ندیباوخ «نددوخاب جایتحا

 یگدنزیعیبطو یزب رغدولعب و تسین هجوتم ناویح ال واهکت سنیا ناویح
 یدایسب كين یاهداک هدشداب لمع هسذا ریغهب دناوتیم ناسنا اینا «دنک یم

 رکف و حور یرت رب یارب هک دش هجوتم نانا یتقو یلد ‹ دهد ماجنا مه
 هلحرم «دنکل رتنک اد یسنجدوماو ندیباوخ و نددوخ هک تسا مزال دوخ

 مود سالکب لوا سالک زا نانا دودو نیا و دبًایم شیب صیخفت وزیمت
 تالاحش رعت دراو الاحو تسین نا ويح رد صیخشت وزیمن سح نیا هک تسا

 ۱ . .ميوشيم مود سالک ناسنا یرکفو یحور



 مود سالک رشب

 یراذگقرفو صیخشت هلحرم

 سوه گنززا دشن یفاص هنیآ اد هکر ه
 دوشن تمکح هداسخد لباق شاهدید

 هجرد رد زونه ششوه و روعش هک یرشب اپ : مود سالک رشپ
 رسب هوالع ینعی .تسا رتالاب لوا سالک شب زا هلپ كي تسا مود

 عبأت یرشب نینچ «هراد زین یاهدرک دشر تاساسحا «یناویح نئارغ

 و یتشز و یدب و یبوخ ,قطنم و لقع مبات «تسا دوخ تاساسحا

 یوسب شتاساسحا هک هوریم یزیچ لابت دب یتعی «تسین یئابیز

 .دزاد ردخم دا ومهب سانسحا و ليم نوچ دوشیم داععم دراد ششک نآ

 هچرهدراذگب قرف دبد بوخ نیب هک د دادن مهف دقن لوا سالکر دب
 سالکر شب یلو « دنکی م لمع دهدیم نامرف شاهزیرغ د دهاوخیم شلد

 هجیعن رد دوشیمرت داشگ شین و دد یاهمشچ؛دوشیم رتشنب شروعش و مهف مود
 درتهب تسین دداق زونه یلو «دداذگیم قرف دب و كاين لامعاو اهداک نیب

 ` .دنک باختنا اد رق كاين

 یلقع یاوق دنک ی م هداشآ نآهب ۷۵ هدوس زا ۲ هبآ هک هلحرم نبرد
 دهدیم زیمت دبو كين یاهداک نیب ناسا ودنک ی مامنووشآهب عورش مک مک
 دنا زیهرب یمدب یاهداک باکت دازا ارواهک هوشیمادیب وارد ینوددسح كب و
 نیاربانیددادن یک دزب ریثأت و تسافیعضذونه ینوددرماو ادن نیا نکیلو



 هماولفن هلحر ماب یداذگق رفد صیخثت هلحرم - مود سالکر شب ۷

 یدک راک ره باکت دازا یلو  دنک یداذدوخ دب یاهراک ماجنا زا تسین دداق

 و تددق زونه لقع و هدادا هوق نوچ و .دوشیم لصاح ینامیش, عونك,
 بلغا ورنیا زا دنوش دی یاهداک باکت را زا عنام ادوا هک د ندادن لماک ذوفن
 لوصح)ا سیو دیامنیم كشو دوریم اطخب دبو كين ندیجنسدذدا تاقوا

 و.لقع هوق هکنوچ « دنک ی داددوخ دناوت یمن دبداک ماجنا زا مهناب نیق
 .دنناوت ان ز ونه هدازا

 یدنسرخان عونکیوب دیراک باکت را ذا سپمود سالک رشب تهج نیردب

 نورد دد مانیبو هدیشوب مه یهاگ و سوسحم دوطب یگننلدو ینامیشب

 تلعدرم تاقدا رثکاو دزاسیم برطضمد مادآیب اد صخشد هدش ۳۳3
 تریح راچدو دنمهفب دنناوت یمن ار ینورد تالالتخا و اهیتحاران نب

 دد ینحو یجداخ یاهزیچ ردو نارگیددد اد نآ یاهتلعاب و دنوشیم
 هکیلاهنآ یلد .دننکيم وجتسج تعیبط ثداوح و اوهو بآ تا رییغت

 عورش دنمهفیماد دوخ یدارقیب یقیقح تلع و دنتسه دوخ سفن بقازم

 سف ینعب, هماول سقن . دند امنیم دوخ سفن ندرک تمالمو تمذم هب

 لاح نیا .دوشیم رهاظ هلحرم نیادد هک هدننک شذرسو هدننک ت مالم
 هناشنو دنکی م ینددد رما ینعب یقالخا نادجو سح ندد رادیبرب تلالد
 یناویحسفن دوخذا تمالمد خیبوت نیا هک اربذءتسا سفنتعاطاو تیاده
 تلیضف بسک هب توعد اروا هک تسا یت وکلم حور یادن هکلب دنزیمن رس

 .دی امنیم

 یتوکلمد ییرمد یولع حود یادن نیمهزج ینانا یقالخا نادجد .
 نآ ره ددو هثیمه نطاب روعش نامهاب حور نبا یلو ؛تسین رگید زیچاب
 و دابرفو داد نکیل « دنک ی م یهنورمآ اد ام ودیامنیم تیادهو ادن اد ام

 هژاجایناویح یاهتوهشد یناضن یاهسوه لاجنج وراج و شورخو شوج
 هکنیا میونش اد ینامسآ فیطل یادن نآ ام هک دهدیمن تددقو لاجمو

 لاغتشاو ینیشنهش و اهتلم همه یناف رعونیبم یایلوا ونید ناگ د زببلغآ
 دناهدومن هیصوت اد هناذود یگدنز زا یدرودو هزور و زامنو تاجانم هب

 یناویحسفن سباسد زاو دب آدوخب یلاهنت رد ناسا هک هدوبنی! یارب طقف
 اهصرح شن[ و دنک شومارف ادیجراخ یاهكب رحت و دوش غدافو دازآ

 حودینامسآ یادن نآ دناوتب ات دناس شوماخ یندم اد دوخ یاهتوهشو



 ۳۳۸ ۱ 1 مزیت ونپیهدوخ

 دسربوا سفن ماشمب تذلو توکلم ملاعزا هحیادو دونش دوخ نوردزا ار

 نشد دیو لددد الابد انعم ملاع هب اددا قایتشا شت آو دنک ادیب اروا ات

 رد هیعمالم هب موسوم تقب رط سفن تبقارم نیاو لاحنبا هجیتن رد دزاس

 اهفالتخا اب نیمذ یور مدرم زا یدایسب زورماد تسا هدمآدوجوب فوصت
 مدق سفن لماکت مود هلحرم نیا هناگتفه بتارم رد نوگان وگ یاهلکشد
 یناوجلوا هرود ابو یگدنز مود هرودلداعم تسرد هلحرم نیاو دنن زیم

 .دبابيم دادتما كب.وتسیب لاسات هدداهچ لاسا هک تسا



 :هرکفتم سفن هلح رمای رتهب هادی راس ی تجمع 8

 رتهب باختنا هلح رم

 | یکات رخآ ندش مگانف نابایب رد
 می رب تامهمهب یب رگم میسر پب هر

 قطنم و لقع هک تسا یرشب موس هجرد شب : موس سالک رشپ

 لالدتسا « تسا یوق كرد و مف یازاد «تسا هدرک دشر زین وا

 كمكب دنک یم هدافتسا اپ اٹک زا . ده دیم صیخشت و نیمت «دنک یم

 ۱ .دوش دنمشناد دناوتیم باتک و هعلاطم

 رگاو.ءدنراد رارق هجردهس نیازا یکی رد اتنی رغ وأتاذ دلوت ماگنه رد

 دیاپ «دنسرب غ وبن و تواسکذ و شوه زا یرتالاب هجردپ دنهاوخب

 ترابعپ .دنیامندوخ سوهو یوه اب هزرابمو سفن تیبرتهی عورش

 سالگی ار دوخ مزیت وتپیهدوخ د اگر «فوصت «ناف رع كمك هب رگید

 ۱ .دناسرب یلاع شوه زا یرتالاب هجرد ای

 ی ی ا د
 یاههلح ر مرد هک ت سین لیلد نبا یلو « دنک یم ادیب یسوسحم یامن و وشن

 رد هک تسا نیا دوصقم هکلب «تسا هتشادن دوجو زیمن و رکفت هوق قباس

 مهدداهچ بشهام E رگه ولج دوخ تددق لامکاب هلحرم نیا

 .متفه بش هام و لالشهب تبسن

 نایم ندرک ادجو ندیجنس رد یاطخرتمک هلح رم نیادد ورنبا زا
 .دتفایم قافت ادب و كين

 زا یلکب هک دوشیم ادیب ب یک ر تمک ندمتم یاهتلم نایمرد هذوررما

 یفسلفو یملع داثآ همه نیا دوجد :دشاب هرهیبد زجاع دبد كاين صیخشآ



 ۳۳۰ : مزیت ونپیهدوخ"

 زا رشب عون هک نک یم تلالد تسا نادارف اهتلم همه دزن رد هک ی قالخاو

 .تسین ریقفد هب امیب نادنچ دبد كين نایمدد زیمت هوق ثیح
 مهفد تواکذ ,شوه ثیحزا یزو رما ندمتم ناسنا رگبد تدابع هب

 اهتفرح و رامشیب نوگان وگ تاعارتخاد ددادن تساک و مک ی زیچ روعشو
 .دنک ی م تباث اد لاحنیا یکینکت و ینف تایقرن و اهملعو اهتعنصو

 « هدشن دنمورین و یوق زونه ناشهدادا یزورما یاهناسنا رثک ادد
 ۂدارا نآ یلو دننکن هانگ و دب راک هک دنهاوخیم لدهت زا مدرمذا یدایسب

 .درادزاب دب راک باکت را زا !ر ناهبا هک دن رادن اد نیساملاویوق

 سفن یاهتوهشو اهسوهاب هدولآ ًابلاغ یزورما یاهناسنا هدارا

 دورغوربکت و صرح دننام یناسفن تالیامت هتخیگنا ربینعب «تسا یناویح

 طقف و دشابیم نآ لاثما و نارگیدرب طلست و یبلطتسای دو یهاوخدوخ و
 مدختسد دومام رتهداس تدابعب و دننکی م راک ل امآ هن وگنیا یارجارد
 .تسا یناویح سفن عیطم

 هدا را عون هس

 .دناهدرک میسقت عونهس هب اد هدادا امنهاد نایانادو نیب تقیقح نافراع

 مدرمرثکادد ذورما هک ی ناویحاب ین هدارا لوا :یناویح هدادا -
 .تسا نا رمکح ینونک

 ون داژن لدددد دیدج ندمت دد هک ی لقع هدادا مود :یلقع هدا زا -۲
 ۱ .درک دهاوخ روهظو دلو

 سفن هیک زت رخآ لحارسدد هک یئادخ ةدادا موس :یئادخ هدازا ۴

 .درکد هاوخ یلجف رشب عون متفهو مشش یاهنانا ددو

 یاوقنتشاد دوج واب هجیعن رد «دن دادن یلقع هدادا یلعف یاهناسنا همه
 زااد دوخ دنناوتیمن مهذاب تفرعمو ملعد زیمت و رکفد تواکذو شوه
 تاینو راکفا اهن و دننکی دادهاگن لقعو تلیضف فلاخم لامعا باکت زا
 یتدمات تهجنب دب .دن راذلا رجاعقومبار هنارو رب قحوهناها وخر یخو بوخ
 تیانع هضافاد یناهسآ و دیبا هب هکنیارگم دوب دنهاوخ لاح نیمه داچد



 شورخ و شوج نادود . ۱ .
 ا ا ا ت

 و دندرگ رب هاد نباژا اتش دوخ هابتشا و اطخ تفتلم یدوز هب ینامحر
 ها رنیا رد ار یدن وادخ تیادهو دن ریگ شیب, اد لماکت هدنیآ هلحرم هاد
 .تسا هتفگ یزا ریش هجا وخ هکنانچ دننک تساوخدد لد هن زا
 ملررب تامهم هب لپ رگم میسریبهد یکا رخآ ندش مگ انف نابایب دد

 نادودب تهابش و .تقباطم موس سالک رشب راکفاو تایحدد «تالاح
 دوجدواب هدود نیدد هکدراد ناسنآ یگلاس تشهوتسیبات كابو تسيب نینس

 - نیاذاد هداد هبلغ یناشتیورین زونه لقعت و رکفت یدرین یامنو وهن
 داچد دننزنیم مدق هلحرم نیدد الاح هک نیمذ یدد ینونک نامدرم تهج
 .دنتسه یناویج سفن لاگنچ داتفرگ و اهتبیصمو اهیتخس همهنیا

 شو رخ و شوج نارود

 شورخو شوج هرود هلحرم نیا هک دهدیم ناش یبوخب لاحنبا
 تسایسخ یاهلآهدباد اهوزرآ و یفنمد تبثم یبلق فطاوعو تاساسحا
 یتعنص و یدام تایقرن هک ت سا فطاوعو تایسح نیا یورین هیاس ریذرد

 و لقع هوق فعض تلعهب مهناب یلو « دی ایم و هدمآ دوجوب شخب تریح
 و تداکذو رکف و شوه تددق تالوصحم نیا همه یلقع هدازا نتشادن
 یاهیتسربدوخ د یناسفن یاهسوهد !وه نیکس هادرد نادارف یاهششوک

 .یاهلآهدباویولع لامآ یضعب مه یهاگهاگ هتبلا .دوشیم فرص یصخش
  رگهولجو هدش نابامن هیناث دنچ یارب اهربا تش زا باتفآ دننام یونعم

 ها زاسیم نشود ادردب عون + و تلم كب یناگدنذ قفا یلاسدنچ و دنوشیم
 .دن وشیم دیدیا و دننک یم بو رغ زاب یلو

 ناهاخاوه زا یرایسب هکر شب عون یزورمآ ینارحبو ینونک عاضوا

 خزود هنومناد نیمذ یورو هدومن لزلزعم و دیموناد تفرعهد شیاسآ
 نایامن امتح یره هدود و تفاب دهاوخ ماجنا هرخالاب زیپ تسا هتخاس

 .دش دها وخ

 ت یف هی و تیر یت ام «هدشداب هلح رمهس نی

 « دشابیم سفن اب گنج یهاگ هکلبو تیاده و تبقارم هاوخزت رب هفیظو
 تسا لاس تشه وتسیب ات تفهزا هناگ هس یاههدوداب قباطم هک هلح رمهس نیا



 ۳۳۲ مزین ونپبهدوخ

 یلامذآدوزو هبلغ و رهقو زیتسد گنجو شورخو شوجو تیلاعفذآ رب

 هلحرسم ردو یمسج یوضع یاوق لوا هلحرم رد هکنانچ تسا ینامرهق و

 تیبرت دباب یلقعو یرکف یاوق زینموس هلح رمزدو یبلقد یسحیاوق مود
 یاهعندو اهتمحذو اهیتخسهباد هنیس دیاب اههلحرم نیادد .دنوش مارو
 دنامیمن تافاکم یبد دوسیب یددد و یجند چیه یلد تخاسرپس نآوارف

 و عیطم و ماد هکلب :تسین سفن نتشگد وصقم اهششوک د اهجند نیردو
 دنمذوس حلاص دیدج یاهآ رجمددوا یاوق نتخادناو تسدا ندزک ربنامرف
 یلقعهدادا و كاپ بلق مداخاهد رین و اهسحو اهسوههمههکب دوطب یولعو

 :تسا هتف هجا وخ هکنانچ دن وش هقطان سفن
 یوش دود اوهو سفن هسوسد زا رگا

 _ شرادید مرح رب یرب هاد یکش یب ۱



 اساس ا ست تی

 .همهلم هلحرم اب لماک لقع ًةلحرم - مداهچ سالک رشپ ۳۳
 ۳ ی ی E ao ao سس ی س

 . . مراهچ سالک رشب

 لماک لقع هلحرم
  همهلم هلحرم ای "

 عغورش هک تسا یرشب مراپچ سالک شب : مراپچ سالک رشب

 هجرد یدودح ات یکف زک رمت قیرطزا و هدومن دوخ سفن ثیب رت هپ
 زک رمت لاح رد شهاگآدوخان ںیمض ءتسا هدمآ الاب شغوبن و شوه

  ییاس و دوش نک ر متم «نم» كي یوررپ دهاوخیم و «تسا نتفای

 :وژب ی رویا گن راگنر و فلتخم تاوہش و تالیامت اپ اه«نم»

 یلقعهدارا یورین « دباییم لماک یامنووشن لقعت هوق هلحرم نیارد

 . هلحرم نبرد «تسا یسفت هداداذاریغ یلقع هوق .دنک یم دوهظد یلجت زین
 . رد لقغ رماواو ماکمحا زین یلقع هدادا هلیسوبو هتشگامرفمکح لقع طقف ۰

 .دش دهاوخ یراج رشب لامعاو یگدنز نوئش همه
 و بضش زا یلاخ یلقع.هداداو تسا یلقع دارم مزلتسم یلقع هدادا

 .تاذل اب ریخ هب رگم دوشیمن قلعتم توهش
 درس زا اما دنزیمن رس دب راک لقاع درم ذا تسا فو رعم هکنانچ

 رتشیب رصع نیر دد هناتخبدب یتحو دنزیمرس دبراک تواکذو شوهاب رکفتم
 .دن زیم رس تداک ذو شوهاب ملاع نامدرمذآدب یاهداک

 یسلد « دشاب رکفتم دای یصخش تسا نکمم : لقاع و رکفتم قرف
 ناماشآنوخزا یدایس دننام .دزادنا راکب داضو رشیدب هاددد اد ش رکفت
 ۰ .نادادمتسایس یخربو ناراکهبت زا یدایس «ناهج خیرات



 سس سس

 لقاع رشبیلو « دنکن لمع یلو دهدب لوق تسا نکمم رکفتم صخش
 .درک دهاوخ لمع شدهعو شلوق هب

 .داکب یدوباو داش تهجدد شناعا رسخا تسا نکمم رکفعم صخش

 س, . دهدیمن ماجنا ترش یدوبا فالخ یلمع لقاع صخش یلو « دود
 .تسا هار اهگنسرف لقاعو رکفتم ناسنا نیب هک د یگامرفیم هظحالم

 سالک دراو لقاع رشب یلد « تسا موس سالک یوجشناد رکفتم رشب
 .تسا هدش مراهج

 یسانشناود یساسا لوصا باتک دد رهشنا ریا هدازمظاک :لقاع اب ؛ میکح
 « دوشیم هتفگ اناد یسدافب هک دنمانیم زین میکحاد لقاع درم دسب ونیم

 هک ت سن آ رکفتمد میکح نايم قرف . رکفت هن تسا لقعت لداعم تمکحنیاربانب
 لمع رتمک دنمشناد و رکضتم یلد « دنک ی م لمع دوخ ملعد لقعد رکف

 .دنک یمن لمع ًابلاغاب و دنک یم
 دی وگب هچ ره « تسین یقرف میکح درم لمعد ملع « لعفد لوق نايم

 واف رحهب .تسدا لوقو ملع قفا وم دهد ماجنا هک ی راک ره «دنک یم لمع

 نامدرملمعو ملع ؛لعفد لوقنایهدد اما «دومن لصاح لماک دامععانآو تیم
 هلصاف و تفاسمخسرف نارا زهاهنن هن ابلاغ دنمدنادوتواک ذاب وشوهاب رکفعم "
 هکب دوطب « دوشه ادیب دوبع لباقا یاهاب ددو اههوک هکلب « دداد دوجو

 هدیفس و هايس بش و زور دننام ناشب/ لمعو ملع ءلعفو لوق الصا یهاگ

 .دن رگنردکد, دض یلکب
 تلاح نیمه ندمعم یاهتلم یتخیدب بابسا نب.رتگ دزی زا یک

 تسد رد یحیحص نازیم لمع د داتفگ قدص یارب هک ت سا یقالخا زاوگ ان

 یتح یستک و یهافش داتفآ و لوقب رابتعا و دامتعا تسا هدنامن یقاب

 .تساهدش بلس الماک اهتلم نادادمامذ و ناب امنهادو ناگ ر زب نایمدد

 و یحدر لماکت ؛موس سالک ی اهناسنا رت دود هچره مي دا ودیما

 « غدرد مداهچ سالک رد ا ریز «دنوش مداهچ سالک دراوو هتفا یزغم
 یرگن راغوصرح و یتس رپدوخ دیناسفن یاهس وه دا وه «ینمشد و ضغب «بلقق
 .دنادن دوجو

 سفن ددهک دیما ناوتیمزین همهلم سفن هلح رمو رني ازا (رمداهچ هدود

 تحم«تداعسباتف آ ددد رگیم شاب دو یناب رماهلاون رب داب نیتسخن كلاسدرم



 همهلم هلحرم اب لماک لقع ًالحرم - مداهچ سالکرثب ۵ . . . 

 .تخاس دهاوخ دونم اد كلاس درم ینورد تایح رسا رس تایضفو
 .ماهلا دونابهد رک ر وهظ كلاس درم هدش كاب لدهحفص ردزین لاح نیمه

 ینادجد تحارتساد ینورد شااسآ ضیفاا دا ناجاشم مادآ و توکسو

 تاتو ت ھاو رادروخرب تسا یفاویح سفنرب یذوریپ هجیتن هک

 .دیشچ دهاوخ اد سفن رب هبلغ یناحود

 دو لټ تشهو تسيب ي نینس لداعمو قباطم مداهچ هلحر ماب سالک

 . اهسحربمک مک لقع هوق فرطکی زامه اجنیارد هک تسا یناسنا یگ دنز جنب

 لامآ هار ردو دزاسیم دوخ غیطم اد اهنآ هدمآ بلاغ یناسفن یاهسوهو

 دورپعوندنلب لامآ زاناسنا مهرگبد فرطزا و دزادنایم راکب یلقعو یولع
 تامدهداوناخ یتخبکین هاددد سفن یادفد ادیب یقیقح قشعو تبحمو

 نییعت دوخ یارب یونعمد یلقع شود طخ كاب و ددرگممهلم داژن و

 . نی رداد د وخ سقن یاهورین همه ینوددویبلق شادآ و را رقتسااب هدومن

 .دربیم داکبو دهدیم زکر مآ شور طخ

 نی رعناشخددزا ی کب هلحر م نب («تمظع د قن و رو یان اوت وتردق ثیح زا

 رشب یحود و یمسج و یعامتجا و یدرف یگدنز هدود نیرن هوشرب و
 ۰ .دشابیم

 یگدنذ زاغآ ۰« یگلاس ۳۵ ات ۲۸ نیب نینس دارفا یگدنز نادود رد
 ` لیمکت زا سپ یئاعفو اشوک ن اوج ره ینعب_ ؛تسا یلمعو یعامنجا حیحص

 یلمع عورش اههاگشناد دد تیبرت ف تامیلعت ذخا و یرظن تالیصحت
 هداوناخشوغآ رد دوخ ییاسک او یرطف یاوقند رب راکب و تامولعم ندرک

 .دنک ی م هعماج تئیه طیحم ردو

 كب كلاس درم یګ دن زرد مراهچ هلحرماب سالک نیا مهدوطنامه

 و حتفو سفق اب تمواقمد تنجو شورخو شوجو تر زب تیلاعف ةدود

 .تساهیبایماک و یماک اند تیبولغم

 زا ابو هلحرم اب سالک نیادد وج وتر پو ورهار درم نینچمه
 ششوک و اهتمحز نی ریش غویمندیچ هبدنک ی م عو رش مک مک فن هیکز آ
 e وت و تناتم اب هکیئاهتیمورحم و اهتمواقمو اهتضاب دو اهیماکانو



 هتشگ رتالاب لحارم دراو المع خ دات نسیاذا .تسا هدومن لمحت نامیاو

 سفن هیکز ست نوگانوگت الاحو ماقم ةدابدد هکار قیاقح همه نآ تیعقاو

 نیلابلحارم نیردد نآزجو قایتشاد قوذو هبذج و ماهلاو هفشاکم دننام

 ساسحا العف ؛نیقب و لمع یود زا الاح ؛تسا هدوب هدینش دنهدیم یور

 تاضویف و فاطلارب شدامتعاو نامیاو لک و ت هوقو بلق توقو دیامنیم

 :هک د نکی م لصاح نیقی و ددرگیم رت یوق زو ربزور داگدرورپ تبادهو

 نخسنیاتسا نمقرو قیقحت ضحم  نظد دیلقت ذا تسین فداع لوق



 هنئمطم سقن هلحرماب - مجنب سالک رشب ۳۳

 مجنپ سالک رشب

 «تیدحا» هب جنپ هجرد ای جنپ سالک رشب : مجنپ ںالک رشب
 «هتسا هدمآرد زونپیه دوخ ًامئاد تلاحهب رگید ترابعب «هتسویپ

 «دراد روما زا یرایسب هب تبسن یاهداعلاقراخ و صاخ ینیبنشور

 طقف صخش نیا میسقت لباقریغ شناد .تسا لامک دحهب ششناد

 : دوخ زا دراد هک یشناد و تسا میسقت لباق ريغ «نم» كي یا راد

 .دشاب یسن بتک زا و ج راسخ زا یباستکا تسوا دان زا تسوا

 . دن ادیم ار نآ شدوجو مامت دن ادیم وا هچنآ

 یلو دهد ماجفا كين یاهداک «تسا دداق هچ رگ مداهچ سالک ر شب

 دات ددوخب ارودیب یل بب رف مهذاب ودوش هابتشا راچد یهاگ تسا نکمم

 یگ دنزنمادک او فیقغ رمع كه, هک دهدیم ناهننویناحود یخرب ی دنز
 هبلغ اهنآ رب توهش یصاخ ناکمو نامذددد هدب زغل ناهن یلد «دناهدرک

 توهش «دنک ی م هعجارم یناحدد كمي هب یناوج نذ هک ت سا لقف «تسا هدرک
 برد عقوم نامهدد « دنک ی م ذواجآ نذ نآهبو هدرک هبلغ یناحود نآهب
 لخاداد ناوج نز یناحود «دننکی ماعجارم رفندنچد دنکی م ادص لزنم

 هفخهرمخ نآدد ناوج نذ «ددنبیم اد نآ ب ددو هدرک ت ر زب هرمخ كب

 مرج بکت رم مهیناحو دكا, ؛تسا نکمم هن وگچ هک د وشیم هظحالم دوشیم
 ۱ .ترانج بکن رم مهو دوشب از

  دهاوخنیهابتشا نینچ بکت رم هاگچیه ًانمطم مجند, سالک ر شب یلو
 نامه اب (۱) وګارپوس یناددو یحور تسداممو نیرمت اهلاس اب ریز .دش

 هعجا رم یئارقهق ریس «مزیت و ئییه یسانشناور باتک هب وگارپوس مهفدالدد یارب س١

 دوس



 ۳۴۸ . مزیت ونپیهدوخ

 .تسا هد رک تی وقت الماک اددوخ «دوخارف»

 :نیا ربانب "

 لقعت هوق نتفاب لماکت د وجواب تشذآ نآ حرش هک مداهچ هدود رد

 اطخذا یلکب یعامتجا هاوخد یدرف هاوخ ناضا یگدنذ اب یلقع هداداو
 نک هش زیلکب یناویحد یناضت یاوق هکن وچ دنام دهاوخن دانکر ب هانگ و
 زونه ینعب « دناهدشن یناحور یاوق هب لیدی رت تسرد تدابع هب و هدشن

 اردوخ رسیناوی> یاوق نامه تاقدا رثکادد و رنیازا «دناهدیسرن ددنماخ
 ددزاحنبا هکنانچ «دومن دنهاوخ تددقد روزو تایح داهظاو هدرک دنلب
 داتفرگ ادوا یهاگ د دینآایم شیپ اهداب زین وجوت رب ورهاد درم یک دنز
 اد اههب رجت نیا لدانیب ناربهاد یلو «دزاسیم یدیمو و تریحو تشحو
 -رد سپ «دناهداد یدادلد و یهاگ آ ادام اهلاحنیا ندش ادیپ زاد هدرک
 داد تسدزا لد دیابن یناهگان یاهلزنت و اهتشگ رب هنوگ نبردو لاحنیا

 تاثداح نآ ناجاب و دو زفا دیاب تبقآ رم هب هکلب «دیدرگ ب رطضمو دیموفو

 اریذ « ديشوکاهنآ عفد بو تفریرذپ اد دارطضارب یاهلاح نآ و داوا
 هعفک هجاوخ هکنانچ « تسا نیمه سفن هیک زت تایضتقم و كولس ط رشهک
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 _ قشع هناخیم رد شوگب هقلح مدشا

 مدابک دابم هب دمآ یمغ ونذا مدره
 سفنرد الساک و ییوخب تسناوتیمن یتوکلم حور مراهچ هدود رد

 كبيرات یاهربا یب هکاربرز دنک دادومن اد دوخ صیف راوناو یلجت هقطان

 یهاګ هکبروطب «دندشیم دادید یو لد فاص نامسآرد سوهو اوه

 « دندیناشوبیم یت دم اد شال آیب لقع ینعب هقطان فن ناشخدد راسخ
 یددمه ءایبنا یتحد اف رعد ءایلوازا یرایب یگدنذ دد لاحنیا هکنانچ

 دوبجم هتشآ یدیمون و ههبش تلفغوبد هجنب رس راچد هکی روطب :تسا هداد

 اعقومزین تاقدا یضعب یتحد دناهدشسفن رب هبلغد رهقو زیتسو کگنجهب



 هنثمطم سفن هلحرمای - مجنپ سالکر شب ۳۳۹

 دورغ و ربک و دنربب یب دوخ فعضربات «دناهدیدرگ یناضن یاوق بولغم

 میلسق هب و دنرب اناوت راگ دب دیرفاآ تیانع و فطلب هانپف دننکر ب هشردزا اد

 ناشبا داهن رد تددق زا هچنآ همه ان دنب ازفیب دوخ رکشو ربص وو اضدو

 3 ینادواج حود توقەب هاگنآ دب آرد !تیلعف4ب تسا هدش هتشاذگ تعبر دوب

 بلاغ یناسفن ' سجاوهو یناطیش ' هونجرب هاب ود ینامسآ ضیف تردقب

 .دناهدمآ

 :لاجر زا یخرب
 و لقع هستم و ماقمنا نداتفآ سپ لامتحا زونه مراهچ هلحرمدد

 یاوقو سوهواوه تسدرد ندشبولقمزا یناسنا سفند دنامیم یقاب لامک

 و هابتشا كدنااب تسا نکممد تسین ناماو نما ددد نئمطم یلکب یناویح

 و دتفیب رت نیلا و دهدب تسدنا اددوخ ماقمو دزغلب شلد اطخو تلفغو
 یناویح سفن یاهرکمد اهالیحو اهبیرف لباقمدد تمواقم هدهعزا

 رتسبزاهذان هکش رم كب هکنانچ .دوزردههب شاهتشذگ ت امحزو دیاین رب

 تلفغ كدنا اب « دنارذگیم اد فعضد تهاقن ۂرودو هدم نو ریپ یشوخات

  .دش دناوتیم دوخ یشوخان نتشگر بببس طب رفت و طارقا اب و یزیهرباو

 یخو دا تگ ر زب لاجدزا یضعب رسب یناسنا دارفا یناگ دنزرد نینچمه

 شزغلكدنا اب هک ت سا هدمآ تلیضفد تفرعمد ملعو تسایسد نیدو رملقدد
 . تربعو هداتفا دوخ دنلب ماقمزا توهش و صرحو دو رغو ربکن داد هادو

 . .دناهدش عقاد ناگدنیآ

 یدوط.دد رگیم هنثمطم تفص و نا ونعضن هک مجند, هلح رم نردد یلو

 ندی زغلسرت رگبد هکد وب دهاوخدا رقرب وداشفاب و داوتسا شوخ ماقمدد

 یو داتفرگ د یناضن یاهبیرف و اهسوه بولغم و نداتفا نیئاب و

 ` ,ندشلمعو ندمآ رد لصصهب یی «ندمآدد تیطفهب» - ۱

 .رگشل هاپمدعدونج ب۲

 .سرهو اوه × سجاره ۳

  .اهتنرسوس سواسو ت ۴



 ۳۵۰ مزیت ونپیهدوخ

 .دنام دهاوخن یقاب ندش یناطیش
 نآ هک درک دهاوخ لصاح یلک نانیمطا لدنشود و رهار را رقنیدب

 و اهتمحد وترب زا هک تولع و ىکا ماقمنآ و تایضفو تفرعم هیامرس
 اهيماکاو اهتیمورحم و اهتبقارم و اهتضايد و اه.داکادف و اهنشوک
 .تفد دهاوخن شتسد زا رگید تسا هدومن هریخذد لیصحت

 ۀلیسوب یلکب اد دوخ یناوبح یاوق اهنت هن فراع درم هلحرم نیرد
 یاهدرین هب لدبم دوخ لاپ لد هت وب رد یلادخ تفرعم و قشع یایمیک

 دزب بولغم اد دوخ یناسضن تس, تایسح بامیسذ هتخاس یحدر راک دی رفآ

 بت رمامزال تافصزا | مه یرثآر گید هکلب «دومن دهاوخ ینامحر تافص با ۱

 .دنام دهاوخن یقابوا رد یناویح

 یاب رلددهاش ا یاوق یاهربا زا یلکب شتایح نامسآ

 لامج باتناهج باتف آدننام لالچو هوکشو تمظع لامکاب ینوکلم حود

 و . داد دهاوخ یلجت فاصو كاب نامسآنآ دد اددوخ شاد دون و یئایربک

 رهظم هتش" یناضت یاهسوه کنزذا فاصیلکب فراع یامبیغ لد هنیئآ
 .دن درگ دهاوخ یناحبس حود یاههولج

 ماقم و ناکم( ًایلعافاکم هانعفرو ) ٌهبآ نومضم هک ت سا نامه ماقم نیا

 .دناهدومن ریبعت دومحم عاقمب نآ زاد تسا نآ لماش ميدينادرگ یلاع ادا

 ربنامرفد ماد یناویح سفن ودباب یم همئاخ سفناب گنچهک تسااقم نبادد

 دازآیناسغن دی دش یاهناجیهد اهکی رحن و اهسوه ریچنززا فداعدرم هتشگ

 ید یارب ینیگنس راب هدش ی-اقع دارا وریب مهدا ندب یتحد دوشیم

 .ددرگیم یرادرب داب داوه اد كب, هکلب دوشیمن

 :تینا رون و تفاطل

 تیفادون و تفاطل بسک زین ندب حداوج و ءاضعا همه ماقم نیا دد
 حور یاهون رب هرکی, شبا رب دد سفن یاهدرین و اهسحو دننک یم
 همه یاربذب هدش اراد اد یکیراب و تیساسح ٌةجدد نی رتالاب ین وکلم



  ناکمو نام شزرا ۱ ۱ ۳۵۱

 نارا زه اب دوخ تاذرد ار ار اهآو دنوشیم یسنعم باتفآ نآ دون یاهگند

 .دناهتفگ هکنانچ دزاسیم رگ هولج یئابیز

 ندش دبابیم مشچ ینیبد شوگ نیب زایتسد هکنوچ ینادب سپ

 نافراع یوم هب وم ددرگ مشچ نابذ نب ریش هش نآاتفگت سار

 : یگلاس ۲۳ ات

 و لهجات ششدیس یاهلاس قباطم دوخ هناگتفه بت ارم اب هلحرم نیا
 ` ناشخددق رف نیمه هتشذگ یاههدودهب تسن یگدنز دود نیا .دوشیم ود
 اد هتشذگیاههدود همه ناسنا هک ی طرشهب مداد حرش هک دهدیم ناشن اد

 لماک تسدد تیبرت كي شيفذاد هدرب رسب میلس لقع ماکحاو روتسد قفاوم
 هداد رارق تیبرت نآو ماکجا نآ قفاوم اددوخ یگ دنزو دوش دنمه ره
 1 .دشاب هدرب رسب

 : ناکم و نامز شزرا

 درمو دزیخیم رب نایمذا ناکمد نامز شزرا یرخآ یاههلح رم نیادد

 تردق نانابین داونا یوت رد هدیرد اد تیدام یناملظ یاههدرپ فراع
 دن ن وشیمه داشک فا لد یدورب نامسآ یت وکلمیاهدد ینعب دنک ی م ریس یئادخ

 دوخیبدوخزا تاقوا رثکا فداعدرم «تسین ادیپناکمد نام ززا یناشن اجنآ و
 دیامنیم"نالوج"تیدمرسو تیدبا سنا ةریادددد لک تف رعمم رح دد هتشگ

 تبدباوتریحیاب رد ؟قرغتسم دش" هتسراو یهاگ یرشب لقعادویقزا یتحو
 0 : دناهتفگ هکنانچ ددرگیم

 هتفوک ملاع ود رب تمه یاب ۰: هتفود نمادز اهیتسه درگ
 . .دوهش نیع دد بیغ ناورهد ` ونشو تفگ هتساخرب نايمزا

 .یدب ا - یگتسبمه هع یدمرس - |

 .ندرک شدرگ و ندزځر چ = نالوج س ۲
 * .تسا «دنب» ینعنپ دیقو دیق عمج  دویق ۳

 .تحارو دازآ = هتسراو _ ۴

 .ندشقرغ = قرفتسم -.۵



 r مزیت ونپیه دوخ

 مشش سالک رشب
 هلح رم اب

 تسي هاچ دن راپسب نامج هنآ زج اج

 یونعم روما زا تالبامت و قئالع عطق
 یگ د نز یدام لا وما و

 شوه «مپمف .زا یاهج ردهب مشش هچ رد رشب :"مشش سالک رشب

 روعش و یتطاب یاوق همه هک تساهدیسر غون و یتیبنشور «كرد

 زا یخرب زونه یلو تسا یلومعم یاپمناسنا رومش و مہف قوفام وا

 وا دوجو رد رتیلاع نکارم یلو تساهدشن یرس و یمئاد شت

 .تسا هداتفا راکب

 یارب « دسریمینادد قیمع شمادآ هب هک تسآ یرفب «مشش ثب سالک رشب

 یسهجوت لالجد هاج «ماقم تورش هب « ددوخیمن هصغ نتشادن و نتشاد

 تحاران هجو چیهب دوش دوبانو درب لیس اد شیئاداد همه رګ «ددادن

 شجن ناب ودابب ذ یگابیذ دوشیمنتحا دان تک الف و رقف «نتشادن زا «هدوشیمن

 یاهریجنز «تسیندنبیا یگدنززیچ چیه «دنادن یناوهشقشع ,دهدیمن
 رصعان حصاا تساهدرک هدابدوخ حودو سج و اب دتسد زا | دایندب یگعسباو

 یونعمو یدام «یگ دا وناخ «یعامتجاهلداح و هعقاو چیه «تسا مادآ وداش

 و تباقد  دروخ یمن اد نتشادن مغ . دنزیمن مهرب اروا طاش و شمادآ
 رظنف رصد وخ زیچهمهذآ دناوتیم یتحا رەب د رادن سکچیههب تسن یت داسح

 هدامآ ندرم یارب هظحل ره«دس رت یمن تگ ر مزا دشخببا رد دوخ زیجهمه :دنک

 .تسا



 لماک میلست و اضد ۲ . ۴

Eلماک میلست و اضر  

 نیا : دی ون یم یسانشناود یساسا لوصا باتک رد رهشنا رب( هداز مظاک
 یناسنافن ماقم نیدد .تسا میلست و اضد كانلوه یداوو قشع اقم هلح رم
 و كش شت رد و ینورد بئاصم هت وب ددو هدیجنس تخس ناحتما كحمهب
 هتخادګ رګیردرابکب, دوب هدرک بولغم اد اهن هک دیماو میبد لزلرت و ههبش
 ' .دژاسرادباب و دنک تبا اددوخ صولخو یفاص یلکب ات دش دهاوخ

 سفن « تسا یزابناج نادیم و سفن یادف ماقم هلحرم نیا «نیاربانب
 زا وازسویت وکدم حود تبحم و فطل هتسباش هک نک تابثا دیاب یناسنا هقطا
 یارب یلادخ قشع هاررد و « تسا هدش یت وهال و یت وربج ضیف و تیانع
 . هکنانچ .تساقاتشم هکلبو رضاح زین دوخ یگدن ز یتحد زیچره ندرکادف
 : تسا هتفگ هجاوخ

 دوجو دارسا ز هتکن كب, فقاو ىوش

 ار ناکما هرباد یوش هتشگ رس هن ات

 یگ دن ز ند رکادف

 یویگ د ادلد نادند تسا هقطا سننسو رعزیهج تایح ندرکادف نیا
 قشاع لاح نیع رد و قوشعم هک ت سا ینامسآ یت وکلم حود یگدنب لوبقد
 ناج اب اجنبارد هکلب تسین یزاجم قشع هصرع ماقم نیا «دشابیمدا رارقیب
 تخاس دیاب بوم قشعو مان یادف ار ناج ناداره یتحد درک یاب دباب
 .تفاتش دی ابراد یاپب ناصقرو نابوک یابد

 یگلاس ات ۳ ۱
 هس و لهچ لاسذا یناضا درف یگدنز هدود اب تسا قباطم هلحرم نيرا ۰



 بوم مزیت ونپیه دوخ

 «دداددوجوم یضن و یمسج یورینذا هچرهدرم هرود نی رد «هنلهچ لاس ات
 و یدادهگن و یگدند شیاسآ یادف اد دوخ ناج و لام و ندب وق ینفغب
 جندو یراکادف هنوگ چيهذاو دزاسیم دوخهداوناخودنزرفو نز یتخبشوخ
 رگیدفرط زا یلو دیامنیمشومآ رف اددوخ هکلبودنک یمن غیردد ششوکو
 هجردهب هلحرم نی.دد هکل قع دوتسدو هتشذگ یاههدوددامشیب یاههب رجن زا

 هذربنآ نیناوق و طیارشد یگدنذد شنی رفآق باقح هبیب تسا هدیسد لامک
 دنسرخدب آشیب هچرهذاو دزاس دن وادخهدارا و ریپ !دد وخ یدرف هدا دادی اب

 باب تمدخ هادژا اردوخ یدنسرخو یداشو رکش نیاو ددرگر کاش داشو
 نادیمهب دودحیب یراکادفو تبحم هلیسوب رش) عوند تلمد هداوناخ

 .دیامن تابئاو دراذګب

 عونمه هب تمدخ

 رشبرگبد دارفا یگدنز كب رشو لوئسم اددوخ وجوت رب هدود نیا دد
 عون همه یارب هکلب دوخ هداوناخ اب ف صخش یارب اهننهنو تسناد دهاوخ

 كی وریب نیمذ نانکاس همه هکت سا هدود نیدد .درکد هاوخ تمدخ رشب
 -دوشکد ودج هاگنآد رمش دنها وخ هدا وناخ كي یاضعا اددوخهنشک تموکح
 زا گنجو ینمشد و ینید «یسایس یاهتیدضو تاذرابمو اهتباقدو اه

 مدرم یاهلد تقیقح و تلادع .تسحم و یلادخ قشع .تساخ دهاوخ رب نایم

 یگد نزردرشب عونهب تمدخو یراک ادفسحودرکد هاوخ تردقو دون زا رب اد

 .دش دهاوخ هدرمش لآ هدیا نب.رعگ رزب اهتلم تشون رسدد و دار فا

 ماهلا و فثک را ونا یلجت

 هک زن زا مشش هلحرم نیا لصاد هک فداع درم یگدنذدذ لاحنبا هومن



 ناج نتخاب ۱ ِ ۱ "27۳

 ميل دیش یادفماقم فرطکب زا هلح رم نیا ددرگیم نایامن ,تساهعشک سف

 لاص د واهلا هفنک را ونا ىلج عقوم زینرگید فرطزاو تساضحم یاضرو
 هک اریذ,ددادن دوجو رګبد یناونان هدربد یئادج هباس هلحرم نبردد .تسا

 .دریگیم ارف ادفداعیرهاظ و ینطاب یگدنذرسات رس تفرعمد قشعرون

 ناج نتخاب

 شخبقوذ رابنارا زه وجون رپ و فداعیارب هلح رم نی.دد ناج نتخاب
 تسدزاسنا می رحردوا هکا رب ز ؛ددرگیم نادد حور هکلب نانچ دباذلزارت
 ۵ دنکی م تسم ار وا یتسه یابارس هکد ریگیم یماج یلادخ قشع یقاس

 كي ره یئوگ هک دنک یم ریس یلاحد دیامنیم ساسحا یقدذ ینسمرس نیردد
 هاگنآ « دننزیم خرچ وا و و هتشگ نابات دیشدوخ ناهج تارذزا
 تسا هتفگ هک دباب یمدد اد ظفاح تیب ینعمآ

 ۵ دریم ام زا مج ماج بلط لد اهلاس
 درکیم انمت هناگیب ز تشاد دوخ هجف"آ

 یاهدرین همه یئادخ زوسناهج شن آ هلعش ریز رد لصد ماقم نبرد
 -تایخیاههوقب لدبم هتخیمآ دد مه ابو هتخادگت عیبط دادضاد فلاخم
 .دندرگیم شخپ

 ناوت حرش اهنآ نخس هماخ هک تسین یزیچ یندرد تالاح نیا نکیل
 اد اهنآ ناوتیم حور زا رسا ناتسبش رد و لد هاگ هلجح رد طقف هکلب «داد

 .دیدرگ د وخیب دوخ زا و دیشچ اداهنآیازفاتریح ینشاچد دومن ساسحا
 اریذ.دزرایم یدادیبد یرایشه نادارهذا رتشیب هک تسا یدوخیب كب نیا

 ردتسا ناهن رشب لقعرب شنیرفآ زومدزاهچف آ دوخزا یگتسداد لاحنبادد
 رسرهیت و کلم حورزا ونا یلجت وت ربذا هاگن [.دوشیم نابامنفداع لد هنیآ
 فصو رد یولوم هکنانچ ددرگیم اونش یشوگ و انیب یمشچ فراع یوم

 ۱ :دب وگیم لاحنیا



 ¥ مزیت ونپیه دوخ

 دیدب دی, ؟ناکمال رحبز یجوم ممدره
 دی دب دی آنناججنگ ارگ یجنگ ممد ره

 ۱ دسر ناج م6ب رگید ويم منامذ ره
 دیدید, آناتسوب ناز رگد یوب ممد ره

 دنچ اد یفن هبت رم نیا رد اد هقطا سفن مالک رد دنوادخ ور نآزا
 یلوزدآ ودیاین رب یزاوآیوزا میلست و اضدزج ماقمنی.دد هک ت سا هدناوخ
 و نامرف یارجا هدامآ اد دوخ ماقم نیردد فداع سفن « دوشیمن رادیدب

 اد دوخ هنیس یبب رال قوشعم یاضذ هاد رد و دزادیم بوبحم یوزرآ

 دزاسیم اهشزرس و اههنتفد اهمتسد اهالب ریت جامآقایتشا و هجو لامکاب
 :دب وگیم یزاریش هجاوخ هکنانچ

 دادرب وا شیب ز ظفاح یتسه و ایب
 منماک نمزدونش سکوت دوجواب هک



PAYهیضرم ای, هلماک سفن هلحرم - متفه سالکر شب  

 متفه سالک رشب
 هیض رم اب هلماک سفن هلح رم

 ننرس ات یا متشگ وئ « ون لابخ متسب سذ
 e هدرخ هدر دمآوت

 فراع زا ادخ لماک تیاضد هلحرم

 ءاکذ و لماکت یالعا دحهب تفه هجرد ای : متفه سالک رشب

 یمئاد تسوا دوجو رد هک «نم» نآ و دراد دازآ ی)هدارا .هدیسر

 همه هب یجراخ شناد یاراد رشب نیا .تسا ری ذی ان رییغت و رادیاپ. و

 :یمش و تسا زیچ

 دش هللامیلک یسوم ناوتیم دش هللا ناوت ین تدابع زا
 ‹ كگ رزسب یافرع .تسا قداص الماک صاخشا لیبقتیا هراب رد

 .دناهدیسر یگتخاسدوخ زا هجرد نیا هب ثگرزب یأهیگری و

 شما رآهب «تاما رک ماجنا یئاناوت رب هوالع متفه سالک یاپمناسنا

 زا كيچيه :دنروخیمن ار زیچچيه مغ ؛دناهدیسر یعقا و ینعمهب
 «"یعامتجا عیاقو و ثداوح زا زادنارپ ناینب یاهدابدرگ و اپنافوط

 یهاوظ «دنتسهیعقاو ینعمب نیب عقاو دن زیمن مهرب ار اپمنآ شمارآ

  توپخش و تورث و ترپمش «لالج و هاج زا ترابع هک یگدنز هدنبیرف

 ۰ . دهدیمن بیرف ار اپمنآ ثسا



 ۳۵۸ مزین ونپیهدوخ

 .تسارشب عون لماکت و یناسنا لامک ماقمنی رخآ و نیرتالاب هبت رم نیا
 .تسا یتوکلم حود اب هقطان سفن یگناگن.و لصد اقم هبت رم نیا

 زا قشاع یلو .دوب قشاع فرط زا یدنسرخ و اصر مشش هلحرم دد

 یدنسرخ زا یراثآ طقفد دوبن نئمطم لماک دوطب (ادخ) قوشعم یاضد

 قوشعماب آهک تنادیمن عطق دوطب ینعی «دومنیم ساسحا یهاگاد بوبحم

 نانیمطا متفه ماقم نی.دد یلد هناب تسا داشو دنسرخ یوژا مه بوبحمو

 ` هیضرم هبترم نیادد سفن تهجنیردب .دوشيم لصاح هقطا سفنیارب یبلق
 حور اب دن وادخ هک ینعم نیاب ؛هدش هد رک یضاد ینعب_ ,تسا هدش هدناوخ

 .یو هب اد دوخ قشعد داهظا یت وسان سفن زا اد دوخ یاضد زین یتوکلم

 اب هکلبو ینیع نیقی اب هقطا سفن « ماقم نردد دبامنیم تابثا و مالعا
 بوبحم یسنعی تسا هدوب فرطددنا قشع هک دمهفیمو دنادیم نیقیلاقج
 یالیل نآ یادیش لد هکاب تسا هدوب دا رهم ٌةتسباب زین یت وکلم حودوا

 ثیردح دد هکنانچ دشابیم ین وسان نونجم نیا لدزا رت هدي دوش یت و کلم
 ناهنب وت یارب نیاو ماوت هتخابلد نم مدآ دنذرف یا هک تسا هدمآ یسدق

 !شاب نم هتخابلد مهون سپ «تسا
 هدي رفآ هتفشآ دا دب رفآ هک یفخم رسنآ یورذا هد رب, ماقمنیدد یدآ

 : تف دی زب اب هکنانچ « دوشم هتشادرب فراع مشچ شیپ زا تسا شدوخ

 «!بولطم نمد دوب بلاطوا متسرگنب نوچ مدیبلطیم اد ادخ لاس یس»
 متفه سالک ر شب اب متفه ماقمب لصاو هک فطل نبرا كاددا و ساسحا

 . دیشچ دهاوخ اد نآ قوذ دوخ لددد مدره هکلبد تعاس رهو زورره
 .تسا ینادواج یداشو ینامسآ ضیفد یناحود ظح نیرتگ رزب دوخ

 یقاب یگناک ودزا هچن آءتسا نآهناشن یگناگی و تدحو هک ماقم نیارد
 زاینود مانو لکش و کګنر دوشم هتخاد۳ فداع لذ هت وبرد دوب هدنام
 هبت ر مدد .دریگیم اد نآ ی اج یناسكي و یگناگب و یلدکن,و دزیخیمربنأیم
 داتف ورنآ زا و دسریم هقطان سفن نطاب شوگب یبیغ فتاه یادن مشش
 .تسا هتفگ هک درکیم ادیب, قادصم زا ریش هجاوخ

 تسیک منادن لد هتسخ نم نوردنا دد

 تساغوغردو ناغفرد واف مشومخ نم هک
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 _ ۰ تسین نایم دد رگید سدقلاحور فتاه و شورس ماقم نیادد اما
 . تسین ادیپ رگبد یلوت.و یئود زاو یئواو ینمذا یلوبو یگند اجنیادد

 . تسا قرفتسم دوخرد زین تدحوو تدحورد ترثک

 ' لا بوبحملاتنا د بیسحلاتنا یادن ین وسان سفن هک تسا ماقم نیادد

 دینچهکنانچ اربز « دنک یم بوبحم تافصرد تک رش هکللب و دونشیم دوخ

 یوزدآ و هدادا ماقم نیا دد هچ . تسا نیمه یقیقح تبحم ینعم :تفگ

 . تسا هدش یکی یت و کلم حور و هقطان سفن ینعی قوشعم و قشاعود ره

 رادلدابلدو هتشگ رب اب دد هب هرطق هک «دناهكرک هداشا ریبعت نیدب ماقمنب دب

 و هتسویپ مهب قوشعم و قشاع ماقم نیردد . تسا هدیدرگ شوغامه دوخ
 ` یارب یگناگب مبرح دد هک اریذ , دناهتخیسگ اد یلادج و یلود هتشر

 هقطان سفن ین وهال بوبحم مدره ماقم نی.دد .تسیت یاجو هاد یگناگ ود

 u دن زیم ادن ار

 : ۱ نیشن هد دس ذابهاش رظن دنالب یا هک

 تسا دابآ تنحم رسد نیا هن و نمیشن

 یوسب درگرب هنئمطم سفن یا هک نآرق هیآ ینعم هیترم نیا دد
 و هداشا هک :هدش هد رک د نسرخو یدنسرخ هکیلاحدد تدوخ .داګ درو رپ

 و ددرگیم رهاظ و مولعم دنک یم سفن هیکز ت ریخا هلحرم هس هب تلالد

 ادخ هاگ ددب سفن نآ طقف هک دهدیم ناشن هب آ نیا .دنکی م ادیب, تقیقح

 هدیسد لامک هجددب و هدومیب اد هلحرم تفه نبا همه هک ت شگ رب دهاوخ

 هلماک سفن نافرع ناسل رد هنحرم نیادد اد هقطان سفن تهج نیدب . دشاب

 ۱ .دنهانیم

 تسین هاد ادخ هات راب راد هدیسرن لامک هج ردب هک ادصقا سفن چیه

 تاذ داوننا یلجت بات هک اریذ , دش دناوتیمن میقمفا ترضحدد یوو

 نیاددیضن ره ورنیاذآ .ددرگیم دوباند انیبانو ددوآدناوت یمن اد تیبوبد

 نابابیبیقرت و شذرو هاگشدورپ و ناحتماد هب رجت نادیم هک نایعا ناهج»

 و دئاسد لامک هجرد هب اد دوخات دراد رپب سفن هیکزت هب دياب ددقنآ تسا



 بس جی ی ا سا
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 .دنادرگاتکی و نوچیب راگ دی رفآ ترضحرد روضح هتساش

 ` همه هچ تشگر ب دنهاوخ ادخب تادوجوم سوفن همه هک تسا تساد

 اهنتشگ رب نیادد نکیل تسدا یوسب اهام همه تشگ رب و میئدا نآ زا اهام

 .تسا دایس هلصافو قرف

 نینس نارود

 مهن د لهچ یاهلاس هدفد قباطم دوخ هناگتفه بتارماب هلحرم نیادد
 نیا ات یلقعد یقن یاهورین همه - تسا ینانا یگدنذ مشش و هاجنب, ات
 یاههوقنیا یلجت و دلوت هدود نیاذآسب تددن هب و دناهدیسد لامکب هدود

 دسافاددوخ هتشذگ یگدنذ هدود نبات ناسنا رگاو دش دناوت لصاح هقلاخ
 هتشذگ یاههدود یارب هکاد یطبا رش هکاب هدرسن رسب هدوهیب و هدرکن

 دناوتیمدوخ رمعرخآآات هلح رم نیاذا دشاب هددوآاجب مدومن رکذ هنا شش
 ؛ دوش داددوخرب لماک ی تخب كين و یعیبط شیاسآ نی ریش یاههوبم زا

 مه یدیما دشاب هدرکن تیاعز اد سفن هیک ز و لماکت نوناق هک ره ِ

 دشاب هتشاد دیابن : یناسفن لامک و یناحور طوظح نی ریش تارمث ندیچ
 :دب وگیم هجاوخ هکنانچ

 منا ریح ك شخ دهجب اناج یسد یک دصقمهب

 اهلحاس هب دشاب اذن صاوغ رهگ دباب یمن

 ددق و اضق ماکحا یارجا یارب اب دنوادخ ف رط زا هلماک سوفن نیا

 رشسوفن تیبرت و تب اده یارب ابف دنوشیم دومأم توکلمو بیغ ملاعدد
 .دند رگیم هدي زک رب و دزمان

 تش و رس و رب دقت ماکحا ناب رجم هک اد هلماک سوفن نیاذا لوا هقط

 ناباوشیب و ءایلواو ءایبناسوئت مودهقبط و دنمانیمبیغلالاج هدنت ادوجوم

 راب هک دن ریخا هرمذ نیا دنهدیم لیکشت ار اهتلم نایب رمد نابامنهدو

 ایدیک اد كاخ رظن كب اب و دنریگیم هدهعب اد رشب سوفن تیب ر تناما

 اد هقطان سوفن یاهلدو دونم اد رشب یاهلقء دوخ هیسدق سافناو دننک یم
 سس سس سس سس سس سا زار
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 هقبط نیاذآ زاریش هجاوخ دنزاسیم رب و باریس تبحم و تقیقح ماج زا

 :دیوگ یمد دنک ی م ریبعت تابارخ ریب و ناغمریب اب هلماک سوفن
 ۱ وا ناش ورد هک منابارخ رسیب هدنب

 . . دنکي مرسربكاخ یزاینیب زا ادجنط

 دوصقم لزنمرس هبو هدومیپ اد هاد نیا یرشب سوفن دا رفا زا یضعب

 تفرعم لالذ ناگنش و تقیقح نابلاط نب! تمه یاب رب د رد . دناهدیسد

 یداکادف سح و نیساملامزع هاگشیبردو دندرقیم نابن رب اهگنسد اهراخ
  هتبیصمو اهدردو (هجن دو اهیتخس همه یلادخ قشع ناگتخابلد نیا

 ناشی( « دندرگیم یداشو قایتشاو قوذ هب لدبم هکلبو دننکشیم مهدد

 داددوخ رب دا لضف و تزع یاطع زا زا هتشگ راگ دی رفآ صاخ ضیف هتسیاش

 .دن وشیم
 لاعف لقعاد ین وکلم .عماج خود هداز هک یناشآ هقطان سفن دا رقنیدب

 ۰ رد ینالوط تحایس ریس زا س, « تسا یونعم باتفآ نآ ذا یعاعش ینعب

 و سفن هیک زت هناگتفه یاههلحرم ندومیپذا سب, و سفناو قافآ ملاع

 دی تبحم هاگ ر ابو تزع من رحهب لصا و هرخالاب یئادخ قشع یداو تفه

 احلصد اف رعد عایلوا و ءایبلا هچنآ ددرگب» ین وکلم حور دوخ ینامسآ
 نطاباب لد هدید اب ادخ لامج تب ۇدزا انفو لصدو ماقهدد فوصت خب اشمو

 تساهدوب یتوکلم حو د نیهه ینادون لامج هدهاثم انامه دناهد رک تبحص
 دقف هسقن ف رعنم ثا دج ینعم .تسا تیه ولادا ونا یلجف هنیلآ دوخهک

 لامج هنیئآ نمم بلق هکنیازا ضرغ نینچمهو تسا نیمه زین هبدفرع
 وکتفگ ددب ذا یسیع هچنآ یتح و تسچ دبابن لد ددزج ار ادخو تسادخ

 تفدالاب یونعم نامسآهب وا یوب و درمشیم یکی, یداب اد دوخ و درکیم

 سفن یناحور ددب تقیقح رد هک تسا ین وکلم عماج حور نیمه زاب

 رونالارون هک تیب وب د هناگبو نوچیب قلطم تاذ هن رگ و .تسا یناسنا هقطان

 ریگناهج رونزا یون رب هکلب « تفرگ دناوت یمن دوخب یرشب تدوص تسا
 قرغادوا دوجو یایا رسو داد دناوت یلجت یرشب بلقد تدوصدد ار دوخ
 ۱ :دناهعفک هکنانج و تخاس دناون دوخ رون



 نم رسان یاب متشگ وت وت لایخ متسب سز
 هتسهآهتسهآ نم تفدهدرخ .هدرخ دمآ وت

 تقبقحتف رعمدونب فراع هدید نوچ متفه سالک اب. ماقم نیادد سپ
 رد دوشیم هتشادرب نايم زا یلواد یئوت و ینم یاههدرپ و ددرگیم انیب
 زا یساکعنا دوخ هک اد یت وکلم حور ناهج دوخ یافصم و كاب لد هنیئآ
 یراج وا هقطان فن نابز زا قحلانا یادن هاگنآ و دنیبیم تسا یت وهال رون
 :دب وکیمس هتشگ

 مهاوخ رگا سپ نبذ دش تسود ۴دوجو یاب ارس

 مراد نتش وخ شیب هنیلآاد تسود منیب هک
 نی !حرش» :دس ون یم یسانشناور لوصا باتک دد رهشناربا هداز مظاک

 هداشاكب و تشاددا كب زج حرش نبا یلو «دیسد رخ آ هب هناگتفه لحارم

 دشاب نیا رکفب دبابن فداع هک نک یم هداشآ زین نابابدد و تسین رگید زیچ
 تداعس رکفب ديراب لواهجددرد هکلب «دشکب نو ریببآ زا | رد وخ میل طقفهک
 هپ تمدخ هاد دد یششوک و شالت چیه زاو ء دشاب نارگبد یتخبشوخ و
 حرشزانم ۀماخ نیاذا شیب»:دس ون یمثحبم ناباپددو دنکنغیرد عونمه
 .تسازجاع لاصوو تدحود قشع یداد نیاو متفه ماقمنبا تالاح نداد

 راونا قرغ و تبحم هداب تسم فداع هدید رد نایناهج و ناهج ماقم نیارد
 . ددرگیم دوجوم قلطم تاذددو دوخیب دوخزا وا .دن وشیم هدي د تدحو

 یونعم یولوم ناشن رحس نایب هباد لاحنبا حرش هک منیب یم نیا رتهب سپ
 ماجناهب امنهاد ریپ نآ داکبآ راکفا ذا یلزغ رک ذاباد هاتف نیر او مراذگا و
 یتسمد لاسححرش فداع كب اربد «دینک قرتشیب تقد ربذ رعشذد مناسرپ
 ار یزد همهو مدوب تسم دی وگیم «دنک ی م رارقا شدوخ ناب زهب اد دوخ
 «نامز و نیمذ «دشاب یولوم نامه هک فداع نب رظن رد .دضیبیم تسمه مه

 و زیئاب و ناتسبات و راهب «ناگ داتسو نامسآ و زورو يشد دابو كاخو بآ
 .دنتسه تسم زیچ همهو سک همه هرخالاب تخ ردو هلال د لګ ء«ناتسمز

 ۱ تسم دارسا فقاد مرح رد مدوب شود

 تسمه دادلد ترضح هد نابع مدید یملاع
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 داب وكاخ شن آ بآ مجناو خرچ و هامو رهم

 تسم داود دینگاب بش و دوز و هام و لاس

 ملق و حول. كلف خرچ ؛ نیمز و اهنامسآ
 تسم راگ ر شدرک نوچ ناکم ردنا ناکمال

 دیعو زو دون و هنبدآ ءنمساب و لګ و لبنس

 تسم دازلگ و سرن و راهب اب و نازخاب
 ۱ نادهاذ و ناملاع ربنم و بارحم و دجسم

 سم ام ةداب زا شوپ هقرخ نایفوص ۱

 ربد نابهد و دحلم و دوهب و اسرت و ربگ

 تمرات و سوقان و تب و اپیلچاب

 مادم نوحیج هلجد و تارف كين و مرلق

  تسم داقیسوم قوش یاههمغن یاون زا

 با رخ ريد نب.دد تريح هداب زا دناهعش

 تسم راطع و يناقاخ و یسودرف و یدعس

 ۱ ناهج ناتسم لاح یلوگ هچ یزیربت سمش
 تسمرایسب اموچمهوتسموت و تس«نمهکناذ

 دیناوتب لقاال . باتک نيا یمارگ ناگنناوخ امش تسا دیما
 نسم هدیقعب و .دیسرب یعقاو شما رآهب مزیت ونپیهدوخ كىك هب

 ' لیبقنیا غارسهب دوب نیازا ریغرگا اریز «دیسر دیهاوخ دصرددص

 رتلصفم ار تاجرد نیا ںہشن اسیا هدازمظاک . دسپ دمآ یمن بتک

 .تسا هدرگ فی رعت

 ۱ زاجعارایسب هک «میزادرهیمیگ وب كی یگ دنز لاح حرشهب لضف نیا نایاپرد
 .تسارواب لباقریغو :نیگنا



 یک وب كی یگ دنز لاح حرش

 ؟دیسز ادخ هب ناوتیم هن وگچ هج

 .دشاب ری ذی انانف دناوعیم ناسنا

 .دنام قلعم !وهددو دش دنلب نیمذزا هوخیدوخ یگ ر زب گنس +۶

 .دیدرگ یگ وب كيهب لیدبت دون نآ و دش رهاظ اوهدد یرون هک

 .درک هدنز هدابود ار هدد رعق هب هدرک طوقس هه

 دننکیمظعو طقف بهذم و نید و ادخ هرابرد نویناحور و یبهذم نایاوشیپ

 ناشن ار ادمخ ندرکسمل و ندید یلمع هار یسلو «دننکیم ثحب «دننزیم فرح

 یهارفوصتو اگ وب:تسایضارتعا نیا هب باوجفوصن و نافرع؛اگ وی .دنهدیمن

 رد.دنناس ریم ادخ یلمع كرد و سمل و هدهاشم هب ار اهناسنا زا یخرب هک دنتسه

 یئادخاب ادخب یگ وب كی هنوگچچهک دینیبیم امش یگ وب كی یگ دنز حرش ناتساد

 .تسا هدیسر

 زا یکسی ؛ دشابیم هحفص تشه دودح رد هکار یگ وپ كي یگ دنز حرش

 قشعیناریش یافآ ؛تسا هداتسرف میارب ناتسودنه زا یناریش یافآ مانب منادرگ اش

 قشع یلو ؛تفرگ دای نم دزن ار مزیتونپیه دوخ یندم تشاد اگ وی هب یراشرس

 و لزنم رس هب ار دوخ هک درک كيرحت ار ناشیا اگ وب قیمع و حیسو هفسلف هب رفاو

 هدرک ترفاسم ناتسودنهب رابود «دناسرب ناتسودنه ینعی اگ وی یلصا نکسمو اوأم

 ردهک یگ وی كيیگ دنزح رش هدوبناتسودنه رد هام شش مود راب و لاسکی لوا راب

 .تسا هدش هدروآ باتک نیا رد هک ت سا یناریش یاقآ همج رت دیناوخیم ریز



aیگ و. كب یگدنذ لاححرش ۱  

 . لصف ۴۹ یاراد «یگ وی كي یناگ دنز حرش» باتک :دسیونیم ینا ریش یاقآ

 ۱ ناونع تحت باتک نیا هحفص ۳۳ هب طوبرم طقف دوشیم ميدقتهکاهمجرت .دشابیم

 ۳۳7 GS i a یگ وی « یجاباب »

 ۰ ۰ .تسا دش باختنا

 میح رلا نمح رلا هنا مسب
 ۱ ۱ : همدقم

 . شیناگ دنز حرش نایئزج و دنه كگ رزب یگ وی كي هک تسا راب نیلوا نیا
 هی ناتسودنه «هدیسر ادخ» هب تگ رزب ناداتسا زا یرایسب اب شطباور اب هارمه ار

 ۱ .دروآپم رد شراگن هتشر

 دوب دنه روهشم نایگ وی زا (۱۹۵۲-۱۸۹۳) باتک هدنسیون ادناناگ وی
 زی وا هک دوب سدانب زا «ایاصاهام یریهال» روهشم یگ وب درگ اش رگ اش و

 ءایلامیه یهدنز زونه یلو یناتساسب داتسا «یجابابراتاوآ اهام» نادرگ اش زا دوخ

 ۱ .تسا هدوب

 ناف هدیسر ادح هب ناواتسا اب ار شیاهرادید حر «ادناناگ ویو باتک نیا رد

 ۱ .دهدیم حرش ودنه رگ هزجعم
  «روگ اتتانا ردنا ر» اب تسا ادناناگ وی یاهرادید حرش باتک رگید لوصف

 «اگ ویابرک»و «تازجسنون :اقو هب باتک زا یمهم یاهتمسق نینچمه .یدناگ امتاهامو

 : ۱ .تسا هتخادرپ ندیسر ادخ هب شور «یناتساب مط ای

 ابمآوت «تسا هتکلک هاگشناد لیصحتلاغ راف هک «ادناناگ وی شراگن یهوحن

 نونکا هک وا باتک .تسا یهلا یقوذ و هدنرب تواک ذ۰ یندشن شوما رف یتقادص

 ۰ .تسا هدیورگ همجرت نابز هدراهچ هب ؛هدمآ رد كيسالك رثا كي تروصب



 مو مزیت و نپیهدوخ

 :دس ونیم ادناناگ وب دروم رد دنه یبهذم ربهر

 نامز نامه زاو ؛مدرک .تاقالم هتکلک رد ۱۹۳۵ لاس 2 ار ادناناگ وی نم

 ناهج نیا رد ادناناگ وب دوج و .ماهدرکیم لابند اکیرما رد ار وا یاهتیلاعف تایثزج

 یوررب وا نوچ یگ رزب حاورا شیادیپ .دوب تملظ رد یرون ندمآ دیدپ دننامه

 سح ًاعقاو اهناسنا نایم رد اهنآ دوجوب زاین هک یماگنه طقف و تردنب یلیخ نیمز

 روطب و اکیرمآ رد و دنه هفسلف هعاشا رطاخب ادناناگ ویزا ام .دریگیم تروص دوش

 .مینکیم ینادردف ؛تساهداد ماجنا یاهتسیاش رایسب وحنب هک «برغ رد یلک

 ناتسو دنه حیسم-یگ وب «یجاباب

 دوجو تاک رب زا زونه لاپ زرسم كيدزن ؛یلامش یایلامیه یاههرخص
 .دشابیم رادروخرسب ««ایاساهامیریهالوداتسا ینعب نم داتسا داتسا داتسا «'یجاباب

  نادازه دیاش و اهن رق یط ار شینامسج ناوجلکش «ریگ هشوگ داتسا نیا
 .تسا «ادخ رهظم» اب راناوآكب :هدنز هشیمه یجاباب .تساهد رک ظفح لاس

 (دات) و نییاپ ینعمب (اوآ) نآ یاههشیر و هدوب لوزن ینعمب تیرکسناس هملک نیا
 یددننک نایب چا ران او آ» هملک ودنهیمیدق خسن دد هک دشابیم ندرک رذگ یعمب

 .تسا ناسا تدوصب دندادخ لوزن
 یرشب كرد هوق قوفام یجاباب یحور تلاح :داد حیضوت نمب نینچ مداتسا

 یاربیششوک هنوگ ره .درادن یسرتسد رتربهراتس نیاب ناسنا دودجم شنیب .تسا

 رهاظم زا یجاباب . دناهداد وا هب شنادرگاش هک تسا یرهاظ یمان یجاباب -۱

 هتشرف نامه یئیاود هب هک دشاب یم تساهیدب هدنرب نیب زا رهظم هک (Shiva) اویش

 1 . تسا لیفارسا
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 «.تسین روصت لباف وا یاهتردق .تسا هدوهبب راتاوآ یاهیئاناوت كرد

 .تسا هدش نایب «داشیناپوا» بتک رد الصفم یناحور تفرشیپ لحارم هیلک

 قلطمدازآ) اتک وم نا ویج» ماقم زا هک تسا یدوجوم («لماک ناسنا اب) «ادیس» كي
 ««یگ دنز و كگ رمرببلاغو لطم دازآ) اتک وماراپ» هلحرم هب ؛(تایح دیق رد یلو

 هدش اهر هرابود یگدنز و ثگ رم لسلست دیق زا یلکبتلاح نیا رد هک هتفاب یلاعت

 ` نیارگا یلو دوشیم رهاظ ینامسجتروصب تردنب اتک وماراپ كی نیاربانب .تسا
 و سدقم هطبار كي ؛تسا راتاوآ كي وا ؛دنک تشگ رب تروصنیاب و دنفیب قافتا

 رد تعیبط نیناوق .دوب دهاوخ ناهج رد دایزتک ربوریخ ثعاب هک یهلا هدیزگ رب

 تاجایتحا زا اربم و رون نوچمه كاپ یندب یاراد وا «تسین قداص راتاوآ دروم

 ؟دروخنمشچب وا دروم رد یاهداعلاقوفزیچ تسا نکمم یداع هاگن كي اب ۱

 مشالع .دراذگیمت یقاب نیمز یوررب یئاپ یاج و هیاس نودب وا ندب هاگهگ یلو
 «ناسنا  ادخ» نیا اهنت .دید ناوتیموا رهاظزا ارتملظ و تیدام یاهدنبزا یدازآ

 ۱ .دنادیم ار یگ دنزو تگ رم تیبسن هدرپ تشپ تقیقح

 شریذپ اناتف باتک رد «تسا هدش ریبعت هوس رایسب شرامشا هک «مایخرمع

 ` دشنادیپمایخرعش نیع نوچ):دیوگیم یاهدشاهر دوجوم نینچ دروم رد ؛تایعابر
 (دیناوخیم ریز رد ار نآ همجرت طقف اذل

 .تسا یدبا و یلزا ریذپان ناصقن یاد روظنم

 تسا نآ ددجم شیادیپ و مدع و یتسه ملاع هب هراشا ۱
 رب دیق زاار دوخ هشيمه یارب «یسانشدوخ طسوت «ینا ربا ریصب داتسا نیا

 ار بثاغ داتسا نیا زگ ره رگید نودرگ یتسه ناهج . دوب هدیناهر نیمز هب تشگ

 ۰ ۱ . دید دها وخن

 دمآ نم دزن نینموم زا یکیو:دنکیم نایب رگید یقیرطبار شیدازآ زین حیسم



 9۸ م زین ونپیهد وخ

 «:دیوگیمزاب حیسو ؛درک مهاوخلابندیوربهک اجک رهب ارت نم داتسا یا «تفگ و
 یئاج ناسنا رسپ یلو دنربیم هانپ ناشهنایشآ هب ناگ دنرپ و ناشخاروس هب ناهابور

 «.درادن مارآ ورارق یارب ار

 .دوش یوریپ تسناوتیم یونعم یهطبار اب ظفف حیسم ۱

 نینچمه«دناهدوبنأتس ودنه یناتسابیاهراتا وآ زا یلاجنتپ:ادوب؛اما ر.انشب رک

 ناتسودنه بونج زا یراتوآ ؛ایتساگ ۲ دروم رد یبدا راثآ و راعشا یدایز ریداقم

 ؛دشابیم حیسم زا دعب و لبق نورق یط رد یرایسب تازجعم یاراد وا .دراد ذوجو

 .تسا هدومن ظفح زورماب ات ار شینامسج لکشهک دوشیمهتفگ و

 یجاباب تیرومأم
 یراب ناشفیاظو یارجا رد ناربمغیپ هب هک تسا هدوبنیا یجاباب تیرومأم

 .دومنبفلم (ک رزبراتا وآ ) راتاوآ اهامصوصخن بقلهب ناوتیمار وا نیارباتب.دهد

 یگ رزب فزاع« 'ریبک و نیضاترمهلسلس راذگ هیاپ «اراکناشهک تسا هدش رک ذتم وا

 .دناهدوب وا نادیرم زا «یطسو نورق فورعم داتسا ناملسو دنه

 هک تسا یسک و مهدزون نرق رد وا هتسجرب نادیرم زا زین ایاساهام یریهال
 .دومن ایحا اددجم ار «اگ وباپرک» هتفر تسد زا رنه

 حیسم اب سامت

 ناهجرد ار یجاوما مه اب ودنیاومدوب سمت رد حیا مئاد روطب یجاباب

 نيب مه و مالسا نید هب مه هک نه ثگ دزب یفوص و ضاترم ؛فداع - روییک با

 . تسا هدرک داجیا ار ودنيا داحتاو .تشاد دافتعا ودنه
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 : یارب ارتاسنا یناحور ءاقترا شور و ذشابیم ناهانگ هدننکد وبان هکد نهدیم راشتنا

 .دنادروآ دوجوب رصعنیا

 اهتلمهکتسنیا ی دقافیرگیدو ندب یاراد یکی «لماک داتساود نیا راک

 یاهمادو یبهذم یاهیریگ ههبج «یداژن تافالتحا ؛اهگنج ندراذگ رانک تهج رد ار

 .دننک بیغرت «یرگیدام فوخم

 ندمت نکا دین و و «رصع نیا عیافودن ور زا یبوخب یجاباب ۰.

 3 تی و ورشرتسگ موزل زین و ؛دراد یهاگ آهدروآ,دوجوب نیمز برغم

 .دنادیم برغو قرش رد ار

 و صوصخب فده یارجا روظنمب انشیرک و حیسم دننام ردقیلاع ناربمایپ

 لاح و «دننکیم تشگ رب هرابود نآ ماجنا ضحم هب و دننکیم لوزن نیمزب یگ رزب
 یلماکت تفرشیپ تهج رد و جیردتب ار ناشراک رگید یاهراتاوآ و یجاباب هکنآ

 ردار دوخهشیمه یناداتسا نینچ .دنناسرریم هجیتن هب راصعاو نورق يط رد و ناسنا
 و لیلد نیمه هب .دش دنهاوخ دیدپان دننک هدارا تقو ره و هتشاد ناهنپ مومع رظن

 نیدنچدننک رایتخاتوکساهنآ دروم رد هک دننکیم هیصوت ناشنادیرم هب اهنآ هکنیا

 دروم رد روطس نیا شراگن .دناهدنام یفخم نایناهج راظنا زا ماقمالاو داتسا

 یاربدوخ وا هک یقیاقح نایب و وا یناگ دنز هب تسا یرصتخم هراشا طقف «یجاباب

 .تسا هدش هداد صیخشن بسانم «راشتنا

 ۱ .تسینتسد رد یجاباب دلوت لحم ای و هداوناخدرومرد یناعالطا هنوگمیه

 .دنک هملاکمینابزرهب تسارداق یناسآب یلو دیوگیمنخس یدنه نابز هب الومعم وا

 . هک یرگید هنامرتحم نیوانع .تساهدیزگ رب دوخ یاربوا هک یاهداس مان #یجاباب

 نآزا یدنه ناداتسا زا یدایسب هک تسا یمومع ناونع كا (سدقمددپ) یجایایه

 اهام نیا دوجو . دناهدوبن ایاساهام یریهال داتسا یجاب اب مادکجیه یئو هدرک هدافتسا .

 مومع هب «یگ وب كی یناگدنز حرش » باتک رد ۱۸۲۶ لاسدد راب نیلوا یارب داتاوآ

 ۱ . دش یفرعم



 ۳۷. ۱ مزین و نبیهدوخ

 یجاباب ینوماهام :تسا رارقنیا زا دناهداد وا هب ایاساهام یریهال نادیرم طسوت

 ' كابمارت ه«یگ وب نیرتگ رزب» ینعی یگ ویاهام ««یلاعتم بوذجم سدق» جاراهام

 ایآیلو ؛(اهیدب هدننک دوبان هتش رفینعی اویش یاهراتاوآ نیوانع) اباب اویش و اباب

 ؟دشاب تیمها یاراد دناوتیم لماک داتسا كي ةتشذگ و باقلا

 تین صولء اب ار یجاباب مان یصخش هکیماگنه» : دیوگیم ااساهام یریهال

 طسوت هکتسایتقیقح نیا«.دش دهاوخ ناسنانآ لاحلماش وا تاک رب ًاروف «دنک وای

 ۱ رشان .تسا هدش هبرجت بانک نیا ناگ دنناوخ زا یرایسب

 یجاباب هفابق

 زا یکاسح هک یتمالع هن وگچیه هکتسا یندب یاراد «ینادواج داتسا نیا

 جنپوتسبب زا رتشیب يب هک دسریم رظنب و دوشیمن هدید نآ یورب دشاسب نامز تشذگ

 رونزا یاهلاه ار شیابیز ندبو طسوتم شتماق «دیفس وا تسوپ . .دشاب هتشادن لاس

 ناشخردودنلب شیاهومو تفوطعرپو مارآ «هربتگنرب وا نامشچ .تساهدرک هطاحا

 یریهالشدرگ اش هب یکیدزن تهابش شاهرهچ تاقوا یهاگ .دشابیم سم گگنرب و

 نسم یایاساهامیریهال هک دوب یدخب عفاوم یضعب رد تهابش نیا .دنکیم ادیپ

 .دشیم هابتشا «ناوج ارهاظ یجاباب ردپ یاجب

 رگید ناکم هب یناکم زا لاقتنا .

 یاههوک رد ار یتدم هک ت یرکسناس نابز ملعم و یریهال نادرگ اش زا یکی

 زا شهورگ و دننامیب داتسا نیا »:تفگیم هدوب هدنارذگ یجاباب روضح رد ایلامیه



 نادب_ رم دایکی, ندنازوس : ۱ ۱۳ و

 یئاکیرمآ رفن ود لماش شناهارمه .دننکیمتک رح اههوک رد رگید یناکم هب یناکم

 اداهملک هس دنا رذگ لحم كب رد ار یتدم وا هکنآ زاسپ .دشابیم هتفرشیپ رایسب

 زا یئاصع وا . (میوشب اجباج نامیاصع و ام هک دشاب) ینعی وتاسادند-ارد :دنکیم

 لحم هب ان۲ شناسهارمه و وا تاملک نیا نتفگ اب هدراد تسد رد وبماب بوچ زا

 زا هدایپو هدرکن هدافتسا شور نیا زا زین تاقوا یهاگ .دننکیم ادیپ لافتنا یرگید

 .دوریم رگید یاهلق هب یاهلق

 .دوشیم هتخانش نارگید طسوت «دنک هدارا شدوخ هکیعقوم ره طقف «یجاباب

 هشیمه ندب .تسا هداد یئزج لکش ربیغت ؛لییسو شیر ندراذگ اب تاقوا یهاگ وا

 ناونمبهزبن یهاگ .دروخیم اذغ تردنبو هتشادن یئاذغ داوم هب یجایتحا وا ناوج

 هرک اسب ریش رد هدش خبط جنرب ابی و هویم اهنآ زا شنادیرم یارب لباقتم مارتحا

 : 2 «.دنکیم لوبق صلاح

 نادی رم زا یکی ندنا زوس

 نمار یجاباب یگ دنززا زیگنفاتریح هعقاوود» .دهدیم همادا یریهال درگ اش

 نشج كی یارب و دیشکیم هلعش هک یگ رزب شتآ رانک رد وا نادیرم یبش منادیم

 یهسخاش داتسا :ماگنه نیا رد «دندوب هدش عمج دوب هدش نشور یئادو سدقم

 .دراذہگ شتآ هب كيدزن نادیرم زا یکی هنهرب یهناش هب و تشادرب ار ینازوس

 «بانج »:تفگ یزیمآ ضارتعا نحل اب تشاد روضح اجنآ رد هک ایاساهام یریهال

 «شاهتشذگ لامعا یازج رطاخب واهک یدادیم حیج رت ایآ «:تفگ یجاباب!هناملاظ هچ

 دوش رتسکاخ و دزوسب وت نامشچ ربارب رد
 هدراذگ دیرم نآ یهناش رب ار ششخبافش تسد یجابابتاملک نیا نتفگاب»



 ۷ مزیت ونپیهدوخ

 «هتشذگ لامعا یازج» نوناق .مدیناهر یک اندرد ثگ رم زا ارت بشما نم :تفگ و

 «.دیسر ماجنا هب «یدش لمحتم هک یرصتخم جن راب

 هدرم ندرک هدنز

 شمارآ .دوب رضاح نادیرم عمج رد یجاباب هکیماگنه «رگید هعقاو كي رد

 یاهرخص زا یندرکن رواب یتراهم اب وا .دروخ مهب هبیرغ درف كي ندیسر اب اهنآ
 هکیلاح رد وا .دوب هدمآ الاب «دوب دوعص لباقریغ ًابیرقتو دوب هورگ كيدزن هک

 یتسیاب امش «بانج :تفگ «دوب هدش نشور یفیصوت لباقریغ تلاح اب شاهرهچ

 ًامئاد:بیهم یاههرخص نیا نیب رد یلاوتم یاههامنم .دیشابگ رزب یجاباب نامه

 زا سپ» .دیریذپب ناندوخ یدرگ اشب ارم منکیم اعدتسا .ماهدوب امش یوجتسج رد

 و درک هراشا كيدزن نشخ و كگ رزب هرد هب ؛دش هجاوم داتسا توکس اب وا هکنیا

 نودسب نوچ درک مهاوخ باترپ هرد نیا رعقب ار مدوخ دیریذپن ارم رگ ا :تفگ
 یدرسنوخ اب یجاباب» «.تسا ینعم یب نم یارب رگید یگ دنز ءامش یهلا تیاده

 - نآ «.مریذپ تیحور یلعفتیعقومرد ارت مناوتیمن نم .نکترپ اد تدوخ :تفگ
 تهبتلاح رد هک شنادیرمهب یجاباب .درک باترپ هرد هب ار شدو هلصافالب درم

 ارمدشهل ندب هک نیا زا سپ .دنروایب ار درم نآ ندب هک داد روتسد دندوب هتفر ورف

 وا هزیخرب» :تقگ و تشاذگ هدرم ندب رب ار شتسد داتسا «دندروآ شروضحب

 . تبحماب هکیلاح رد یجاباب».داتفا هدجس هب داتسا لباقم رد و دومن زاب ار شنامشچ
 هدامآ یدرگ اش یارب نونکا وت :تفگ تسیرگنیم شاهدش هدنز هرابود درگ اش هب
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 یراک وت اسب ار كگ رم رگید .یاهدنارذگ هناعاجش ار یلکشم ۱شیامزآ و ؛یتسه

 :شیلومعمهملک هس سپس .دوب یهاوخ ام ینادواج هورگ یهلمج زاو .دوب دها وخت

 .ٍدندش دیدپان لحم نآ زا یگمه و درک ادا (وتآ ادند ارد)ار

 هلصاف ندوب ینعمیب

 . درادن دوجووا یارب هلصافو تسا رضاح اجهمهرد نآ كيرد راتاوآ كي

 یدامتهنورق یطار شدوحخ ینامسج لکشوا هک دوشیم ثعاب لیلد كيطقف نیاربانب
 رایتخا رد هک یتاناکمازا دشاب یسوملم لاثم تیرشب یارب هکتسنیا نآ و «دنک ظفح

 نیا «دومنیمن هدهاشم ینامسج تروصب ار یهلا روضح «ناسنا رگا .تسا ناسنا

 دوجو زین یرترب یایندو تسا ینافو تسپ یدوج ومزا هک درکیم هبلغوا رب مهون
 ۱ .درادن

 هکیئاهارجام . تسنادیم ار شدوحخ یگ دنز نایرج زاغآ زا حیسم ترضح

 هتشذگ لامعا یازجهب طوبرم نیناوق هکنناهنو دوب شدوخ رطاخب هن دومنلمحتوا
 .دوب هتفهن نآ یفرتو تیرشب تاجنرد طقف شتلع هکلب «دشیم شلاح لماش

 شیگ دنز لحارم یماتب هشيمه و درادن یموهفم نامز دعب زین یجاباب یارب
 . .تسا هتشاد یهاگ آ

 سدق نیبم هک اریلامعا «ناسنا دودحم نهذ ندرک نشور یارب طقفوا

 ارتدوخ» : تفگ داتسا هکیفوم .دشيم طوب رم درگ اش لماک تعاطاهب شیامزآ -۱

 شاهنفگ فالح «دادیم ناشن شدوخرد' یکش نیرتمک رگ ا .درک تعاطا درمنآ ‹ نک باترپ

 نانیمطا مدع نینچمه و . دشم تباث «تسا ینعمیب شیگدنز یجاباب تیاده نودب هک

 و یداعربغ دایسب شیامزآ نیا هچرگ « نیاربانب . دادیم ناشن «داتسا هب اد شدوخ لماک

 . دوب شیامزآ .نیرتلماک طیارش نآدد یلو «دیسریمرظنب فوخم
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 نادرگ اشزایکی رباربردالثم .تسا هداد ماجن! دوهش یضعب ربارب دد تسا یهلا
 وا . تفرگ شیئامسج یریذپانانف ندومن اشفا هب میمصت یجاباب « ایاساهام یرهال
 هار رس رب یغارچ نداد رارق روظنمب و « نادرگ اش زا یکی يارب ار ع وضوم نیا

 یاهنایرج رد تک رش و قباقح یادا اب كگ رزب حاورا . دناسر روهظ هب «ناکلاس

 : ردپو :دیوگیم حیسمترضح .دهدیم ناشن رشب ع ونهب ار باوص هار یعیبط ًارهاظ

 « تسا نارگید رطاخب میوگیم هچنآ <« یونشیم ارم لاحهمهرد هک منادیم « سدقم

 (۱۱ : ۲۷ ۴۷-۰ انحوی) «ماوت لوسر نم هک دننک رواب ات

 دواب لباقریغ یشزازگ

 دنک یم لیدبت رون هب اردوخ هک یناسنا

 ءاضفدد گنس ندنام قلعمو ندش دنلپ

 . اضفرد ینذ ندنام. قلعم

 .یگ وی كيهب نآ لیدبت و اضفدد دون دوهظ
 < متشاد ایاساهام یریهال نادرگ اش زا یکی « لاپوگ ماراب هک یرادید یط

 :دنکیم نایب یجاباب درومرد ار ریز زیگناتفگش تیاکح

 «سرانبرهشرد ایاساهام یریهال تمدعرد روضح تهجنم تاقوا یهاگ»
 نادرگ اش هورگ نیبرد هکیلاح رد بشهمین كي .مدرکیم كرت ار مدوخ یوزنم راغ
 ار تدوح « لاپوک مارو .دومن نمزا یبیجج یاضاقت داتسا «مدوب لوغشم هبقا رمهب

 و هامورون .مدیسر لحم نآ هب یدوزب نم «ناسرب ثگنگ هناخدور رانک هب تیروفب

 توکسو ربص ابار یسدم هکنیا زاسپ .تشاد یصاخ هولج ناگ راتس شش رد

 .دشبلج «تشاد رارق نم یاپ كيدزن هک یگ رزب گنسهتخت هب مهجوت مدنارذگ .

 فقوتم ضحمب .دش ناسیامن دوب نآ ریز هک یراغو دش دنلب جیردتب ےگنس هتخت



 رک د و خرج وی
س ` یگ وب كيهب نآ لیردبن و اضفدد دون دوهظ ۳۵
 س سیر ودر تا اتو توس 

 نزسلم لکش «دشم یرادهگن یزومره یهوق طسوت هک ؛اضفرد کگنس نآ ندش

 یهیالم یهلاهاب وا . دنام قلعمو هدمآ تک رحب اوهرد یئابیز هداعلاقوف و ناوج

 و تک رح نودبو درک لوزن نم یولجرد یهارآ هب «دوب هدرک شاهطاحا هک رونزا

 #:یجاتامنم » . تفگ نینچو هدرک یتکر حوا تبقاع .داتسیا هبذج تلاحبرد قرغ

 نوظنمبهک ماهدرک اضاقت ایاساهامیریهالزا زینو وازا بشماو متسه یجاباب رهاوخ

 ۱ «.دنیاببنم راغهب یمهم رایسب بلطم نوماریپ ثحب

 هناخدوریاهبآ یوررب تعرساپ هک مدید ار یلکش نودب رون ماگنه نیارد»

 جسبردتب رون نآ :دشیم هدید هریت یاهبآ رد نآ ساکعناو ؛دوب تک رحرد ثکنگ

 تروصب سپسو رهاظ یجاتام رانک رد یاهدننک هریخ قرباب هکنیاات دشیم رتکیدزن
 .درک میظعت سدقم ردام رباربرد هناعشاخوا .دش رادیدپ ایاساهام یریهال ینامسج

 یرگبد یتفگشاب ییآ ردب یگ دزتهب زا ات مشابهتشاد یتصرف هکنیا زالبف» ۱

 و درکیم لوزن تعرسب هک ‹ دوب نارود لاحرد یرون ندشرهاظ نآ و مدش وربور

 اروف نم هک یئابیز ناوج تروصب سپسو دش كيدزن امهب روهلعش یبادرگ دننام
 نیا اب «تشاد تهابش ایاساهامیریهال هبوا .دمآ رد ؛تسا یجاباب هک مدش هجوتم

 ٍیجاتامایاساهامیریهال .دوب دنلبو نشور یاهوم یارادو رتناوج رایسب هک توافت

 _ساسحا « وا سدقم ندب اب سامت ضحمب . میدز وناز كگ رزب داتسا رباربرد نمو

 .  . .دژوآ رد ةزراب ار مدوجو قامعاات «یهوکشاب یلاحشوحخزا یفیطل

 نایرجهب و هتفگ كرت ار مندب ماهدومن دصق نم ؛شدقم رهاوخ :تفگ یجاباب
 ۱ ِ «.مدن ویپهب تیاهنیب

 ارنآ بشیا متسا وخیمو مراد یماگ ۲ دصق نیازا نم :داد باوج یجاتام»

 ۱ «؟دینک كرت ارناتمسج دیهاوخیم ارچ .مینک یسررب

 ظاحل زا وا .تسا هدرکیم یگدنذ یدامتم نورق یط زپ یجاتاماپ « سدقمردام د چ

 یکیدزنرد ینیمذرپزداغ كيرد هب ذحلاح ردو .دشابیم : شددارب دننامهآیرقت شین احور ماقم

 تاکدم اصاساد
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 و راکشآ یجوم «مدوجو تیاهنیب سونایقا یوررب نم هک د راد ینوافت هچ»

 «؟مشاب هتشاد ناهنپاب

 « ینادواج داتسا یا : داد خساپ شاهرهچرد تواکذ زا یقرب اب یجاتام»

 «.دینکنكرت ار ناتندب مراد اعدتسا هدرادن یتوافت رگ ا سپ

 وتفگ مهاوخن كرت ار مندب زگ ره نم .بوعرایسب :تفگ هنارقوم یجاب اب»

 شاهدارا دنوادخ .دوب مهاوخ تیر لباق نیمز مدرم زا یمکیهدع یارب هشيمه

 ۱ «.تسا هدرک مالعا وت طسوت ار

 هدادارف شوگ یلاعتم دوجوم ودنيا نبب هملاکم هب یتفگشاب نم هکیلاحرد»
 «لاپوک مارشاب هتشادن یساره:تفگ هدرک ور نمب هناها وح رب یتلاح ابداتسا «مدوب

 هدوب یدبا لوق نياو هنحص نیارب یدهاشهک تسا هدشرت لاح لماش تمحر نیا .

 ۱ «. یشاب

 نیمهردو « دیئارگ یشوماخب اضف رد یجاباب كگنهآ شوخ یادص نینط»

 .دندمآ ردتک رحبهناخدور یوسبو بقعبو هدمآ رد زا ورپبایاساهامیریهالورا لاح

 . دوب هدرک هطاحا رون زا یاهدننک هریخ یهلاه نامسآ رد زاورپ لاحرد ار اهنآ

 نییاپب كگنس هتخت سپس « درک لوزنراغ یوسب و هدش روانش اضفرد زین یجانام"

 تیاده ارنآ یشرمان ییاهمرها يئوگ هکنانچت « دیناشوپ ار راغ و هدرک تک ۰

 4. ا

 . متفرگ شیپ ایاساهام یریهال یوسب ار دوبخ هار نم ناو وا زا دعب

 نمب یقیمع دنخبل ابوا « مدرک میظعت حبص ع ولط رد و مداتسا هاگشیپ رد هکیماگنه

 رادید دروم رد وت قایتشا نوچ منامداش وت یارب زا نم « لابوک مار : داد باوج

 رمش یزیگناتفگش وحنب هرخالاب  یدوب هدرک نایب اهراب هک یجاتام و یجاباب

 «.دیسر

 نم هکیعقوم زا « ایاصاهام یریهال هک دنداد عالطا نم هب رگید نادرگ اش»



 یگو ی كيهب نآ لیدبت و اضف دد دون دوهظ ۱ ۷۷

 دروم رد وا : تفگ اهنآ زا یکی . دوب هدزوخن ناکت شیاج زا مدرک كرت ار اجنآ

 ۱ «.تشاد یبلاج رایسب تبحص یریذپانف

 «مدشهدمآ زین سدقم بنک رد هک تقیقح نیاهج ونم لماک روطبنمراب نیل وایا رب
 .دند رگ رهاظ فلتخم یاهناکمدد هظحل كي دد هک دن رداق تګ ر زب حاورا هک

 یناهنب_ هشقن دروم رد !رباهداعلاقوف تاکن ًادعب ایاساهام : داد همادا لاپوگ مار .

 هدب زگ رب دن وادخ ار یجاباب : تفگ وا .دادحیضوت نمب نیمذ نیا یارب یهلا

 داتسا نیا . دنامب یقاب شندب رد صوصخب یسناهج رود نبا رد ات تسا

 یدامعم تورق ناتساد و تشاذگ د هاوخ رس تشیاد یدابذ داصعا ربرذیانانف

 .رکدهاوخ ظفح دوخرد ار یناهیکةنحصنیا

 ا دارفا اهتلم همه نايم رد» : دسيوآیم زین رهشناریا هذازمظاک

 هدننیرفآ ثگ رزب یاههوق نیاودنسرب ماقمو هبترم نیدب دناهتسناوت نونکات یدودعم

 ینعیدنرب راکب رشب عون تیادهو تداعس هاررد اراهنآ هدروآ یلجت هب دوخرد ار.

 دننک راتفر راگ دیرفآ تیشم قفاوم

 رد اسهتلم نايم رد هک هلماک سوفن نیمهو دودعم دارفا نیمه دوجو یلو
 نیا هکنیارب تسا یفاک لیلد دوخ دناهدرک روهظ هامکح و هایلوا و هایبنا سابل

 :دنتسه و هدوب تقیقح نیع هکلب دنتسین هناسفا و لایخ و موهوم یاهزیچ اههوق

 رد ار ماقم نیا یگتسیاش دادعتسا و اههوق نیا باستکا رایتخا یدنوادخ تبانع

 نک نمرماوا زا یوریپ نم ةدنب یا تسا هتفگ و هتشاذگ دوحخ ناگ دنب همه سرتسد

 .مزاس دوخ لاثمو ربظن اروتات
 یونشن یزار هدرپ نیز انشآ یدرگن ات

 شورس مافیپ یاج دشابن مرحمان شوگ
 , دونشو تقگ زا مد دز ناوتن قشعب میرحرد

 شرگ و د وب دیابمشچاضعا هلمجاجنآ هکناز

 تسینطرش یشورف دوخنانادهتکن طاسب رد

 شومخ ایدرخب درمیا یوگ هتسئاد نخساپ
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 كب یاه زردناو یقالخا تایصوصخ
 تگ زرد فراع ۱

 یاهشز ومآ .دهدیممیلعتتاملک قیرط زا تردن هبودنکیمتبحص مک رایسبوا

 . دوشیم هداد یتاپهلن ماهلا قیرط زا رتشیب وا
 نیاربانب دناهدشهتشون هبقارمو نافرعهب عجار یدایزیاهباتک» : دیوگیم وا

 .«تسینین رنخس یارب یئاج

 زیچچیه .تخانش قشع و (افص) یگ داس «تقیقح قیرط زا ناوتیم ار ادح

 یایندزا «دینک یگ دنز هداس«دیشاب تقیفح اب .تسین تقیقح زا رتمهمناهج مامت رد
 مک «دیروخبمک «دیشاب مظنم ءدیشاب عناق و لاحشوحخ مک زیچ اب «دیشاب ادج یدام

 قشع دنوادخ .دیشاب ادح هب (زک رمتم) هجوتم هشيمه و دینک تبحص مک دیبا وخب
 رطاخبدش رضاح یتحهک دیزروب قشع حیسترضح دننام .تسادخ قشع و تسا

 .دریمب بیلص یور نارگید

 هبقأرم «میسانشب دوخ نورد رد ار ادخ هک دنتسه یلئأسو نافرع و هبقارم
 ره اب تدابع .تسا زک رمتم ادخیور الماک رکف نآ رد هک تسا ینهذ تلاح كب

 «تساداسف و یدب نامز هک رضاحیکیرات رصعرد .دشاب هبقارم دنا وتيم یراک ع ون



 ی رزپ فداعكی یاهززدناو یقالخا تایصوصخ ۳۷۹
 ۳ ت و مد

 رارکت هشيمه ار وا مان .تسین (رکذ) ادخ سدفم مان رارکت زا رتیوق زیچ چیه
 مسا.هریغ وندروخاذغ «نتفر هار اي «ندرک راک لاح رد «(هبقارم) رکفت لاحرد ,دینک

 دایب هظحل ره رد و هشیمه یلو دینک رارکت هتسهآ ارنآ ای و دیناوخب دنلب ار ادخ

 نیاهب.دوش قرغ ادح رد ام رکفرگا و تسادح اب ندشیکی ام فدهو دیشاب اد

 ۰ .دناوخیم دوخ فرطب ار ام مه اد هوالعب و میسریم فده

 نافرعار تیرشپ و وا هب ندرک تمدعو ندیزرو قشع ؛ادخیارب ندرک راک

 نهذ ام نارود نیا رد .دیسرب ادخ هب دیناوتیم تمدخ و قشع قیرط زاودنناوحخ

 ' زا جراخ هایشاب و دوش زک رمتم ًاقیمع هک تسین رداق و مارآ انو تسا فیعض ناسنا
 .دوشبيعقاو فراع كي دناوتیمن سکعچیههجیتن رد «دراد دایز قلعت) یگتسبلددوحخ

 رارکتو نتشاد دایب قیرط زاودشدهاوح كاپ امش بلقادعهب تادراو شعیب رط زا

 تمدخو راک قیرط زا .دیسر"یسانشا دخ هب ناوتیم (ادخ سدقم مان) رکذ یمئاد

 راک وارطاخب)دینک وا فقو ار دوخ یاهراک همه رکا تايب ادخ هب دیناوتیم زین

 یندبیاهراک دیاب تاقوایهاگ .تسا حورو مسج یاربیگ رزب هدننک كاپ راک (دینک

 وندشیوق یارب «نامدوخ مسج هب یگتسبلد ندرک مک یارب «میهد ماجنا ینیگنس
 تمدح ادخو تیرشب هب.میزومآ یم ار تمدح و حضاوت راک قیرطزا.یلبتت رب هبلخ
 هاضعاهکنیا . لثم تسرددینک تمدخ نا ِِ نباربانب «تسا قشع تمدحخ «دینک

 تمدعو دیزروب قشع نارگید هبدینیب اهنآ رد ار ادحخ و دنتسه ناتدوخ هداوناخ

 طقفزین نم «دینک یم تمدح و روت قم هک روطنیمه دیوگیم وا .دینک

 رد ار دوخ فئاظو .نارگید هب كمك و ندرک راکیارب «ماهدمآ ندرک تمدح یارب

 دینکادحخ فقو ار زیچ همه و دیهد ماجنا قشع اب اراهنآ و دینکادیپ ایند نیا

 .(لیهد ماجنا اد رطاخب)

 ینادانو لهج ندربنیب زا یارب دیاب .تساقرغ یویند تامهوت رد تیرشپ

 تقیقحوشناد دش دیدپان لهج هک هاگنآ .مینک صالح یویند تامهوت زا ار دوخ

 .ددرگیم قلح ام رکف هلیسوب و دوشیم یشانام نهذ زا زیچهمه .دیشخرد دهاوخ



 ۳۸۰ مزیت ونییهدوخ

 نوسناف دوشیم لمع دراو و دیآیم نوریب دوخ مارآ هیلوا تلاح زا نهذ هک یتقو

 لامعا اب ام .تسا یقبقد راپسب نوناق نوناف نیا .دوشيم زاغآ لمعلاسکع و لمع

 لمعلا سکعو لمع نوناق .داد دنها وعهجیتنهک میشاپیمیئاهرذب هشیمه دوخ راکفا و
 اردوخ نهذ و راکفا نیاربانب دوش فقوتم ام ینهذ تیلاعف هک دوشیم فقوتم یتقو

 ۱ ۱ ۱ .دیئامن لرتنک
 .میئامن لرتنک دیاب ار نامدوخ ینامسج صاوح و تاساسحا بیترت نیمهب

 میروحخیم هچ ره اریز «میئامن تقد دوخ یثاذغ تاداع رد هک تسا یتایح رایسب

 و دبیروخب ناوارف هویم «رینپ تاجیزبس ؛نان «دیشاب راوخهایگ .میوشیم نامه
 یاذغزا .دینکادها ادعهب اردوخ یاذغ و دیروخب اذغ یور هنایم اب .دیشونب ریش

 ساوحزک رمتهب اریزدنرضم تاردخم .دیشاب راذگ رکش نآ یارب دیربب تدل دوخ

 .تسین ریذپ ناکما اهنآ اب یاهبفارم چیه .دننک یمن كمك راکفا لرتنک و

 هتشادرطاخب .دیشابن هتسیلد دایز دوخ یک اخمسج هب یناویحو یسح تاذل رطاخب
 نیب زا و هدسمآ ابند هب «تسایناف وتسین یمئاد یک اخو یرصنع ندب هک دبشاب

 ندب هب .تسین نکمم یکاخ مسج نیا نتشاد نودب یشناد چیه یلو تفر دهاوخ

 یثادعهلیسو كي دننامنآ زا ویسانشادخ تهج یاهلیسو دننام دیزروب قشع دوخ

 مظناب .دیهد ماجنا دوخ رسمه اب قشعاب ارنآ یسنج لئاسم دروم رد .دینک هدافتسا

 میدقنادخ هپ ارزیچ همهو دیشونب قشع اب ار یناگ دنز ماج و دیهد ماجنا :بیترث و
 ۱ (دیهد ماجنا ادخ رطاخب)دینک

 زا طقف ریچهمه .دنتسه یکی داتسا و ادخ هک دیوگ یم وا هدافتسا دروم رد

 داتسانودب یشناد چیه .میوشیم راگتسراموا تک ربزا و دیآیم تسدب داتسا فطل ۱

 ارام یاهزاین همه ندروآ رب و تالکشم همه ندرک لح داتسا هوالعب .تسین نکمم
 متسه امش اب هشيمه نم .امش یئامنهارو كمك یارب متسه اجنیا نم .دریگیم هدهمب

 . یصخشیاهوزرآ زا .مشکیم شودب ار امش رابنم .منک یمیگ دنز امش بلق ردنم ۱

 دیشابداش امش رگ او .متسه داش زیننمدیشاب داشامش رگا .دیشاب داش .دیشاب رودب



 هدنبآ یارب دب ینیبشیب < ۳۸

 .(دیوگ یم وا) كيتسه ایئد امش .تسا داش اند مامت

 :هدنیآ یا رب دب ینیبشیپ

 یرابتببصمو دب دایسب نامز تیرشب یارب دینکن رکفهدنب آ هب عجاد

 دناهدیشاب !رنآ مخآ هک اد دوخ هتشذگ لامعاهجیتن دباباهناسنا تسا شید دد

 یمتابمب زا ادخ مان رکذ .دنشاب نارگن دیابن ادخ نادب رم یلو .دننیمب

 نونکاسک ره «تسا هدنامن دیدرت اب لاوئس یارب ینامزچیه .تسارت یوق

 وآسدقم مان .دیشاب وا دابب دینک رکف ادخ هب .دش دهاوخ دوبان دنک كاش

 هبقارمادخ ۀراب رد «دینک تمدخوا هب .دیزدوب قشع ادخهب .دینک دارکت اد

 , تدحو هب ادخ رد ؛دیشاب میهس نارگید اب یسانشادخ دد «دینک رکفت و

 و «دنتسه یکی ادحخ و تقیقح اریز دنبوح یواسم روطب ایند نادا همه .دیسرب

 امشبلق رد هک ینید «دینک لابند ارد وخ نيد .دنوشیم یهتنم فده كي هب اهنآ همه

 7 ۱ .تسا

 رگیدکیاب و تفقاب دیها وخ تاجن امش همه یدنوادحخ یهاگآ و تفرعم رد

 راک رگیدکب اب نامدرم نآ رد هک نیمز یور یتشهب .تعاسدیهاوخ یاهزان یایند

 شمارآ رد درک دیهاوخیگ دنز قشعو (افص) یگ داش و تقیقح ردو درک دنهاوخ

 شمادآ یدارقرب یارب زین نم.تسا شمارآ دنوادخ اریز ادع هب رکفت و

 یعقاوشمارآ هکنبا زا لبقد تسا یوق دایسب !هندنبا دد یدبیلد ماهدمآ

 هک یکان رطخ و میظع بالقنا .منکاب رب یبالقنا دیاب دوش رارق رب دناوعب

 ردب هنادواج نبرد نآ زاس, اهنت و دوش دوبا یئارگیدام ناطیش نآ رد
 ۱ .دوب دشاوخ امرفمکح نیمذ

 (تساهیدب هدننکد وبان هتش رف وا)



 AY مزیت ونپیه دوخ

 هصالخ

 یراوخهایګ تقیقح
 یدودهنایم اب ندر وخ اذغ یگ داس
 یکاخ ندب هب یگتسبلد ؟دع قشع
 داتسا تیمهآ قلعت مدع - تعانق
 تسا ایند ناسنا یصخشیاهوزرآ زا یئ!دج بيق رت و مظن

 لمعلا سکعو لمع نوناق مک یاذغ
 تسازیچ همه قلاخ نهذ مک ب اوخ
 تبرشب كي رات هدنبآ مک تبحص
 ادخ ناو ریب تاجت ادخ یور زک رمت هشیمه

 دنبوخ نایدا مامت  تسادخ قشع و تسا قشع دنوادخ
 تسام بلق رد ناد یگتشذگدوخذاو یداک ادف
 یناهج بالقنا ادخ هب رکفت و هبقارم
 اهبدب یدوبان . ادخ مان یملاد رارکن'
 هزات یابند تی رشب و ادخ رطاخ هب ندرک راک
 نیمذ یدد تشهب تبرشب و ادخهب قشع
 شمارآ ادخ یمئاد داب,

 حلص دنا وخ یم دوخ فرطب اد ام ادخ
 قشع قشع اب فئاظو ماجنا
 یگ داس ایند ندوب یلایخ
 تقیقح تاساسحا وراکفا لرتنک



AYهدنیآ یارب دب ینیب شیب  

 وجوترپ هک تسا مزیتونپیهدوخ یاهشور زا یکی اگوی ینافرع شزرو ١)

 سکلر و لش ار دوسخ و دشکیم زارد نیمز یور تشپ هب تایلمع همتاخ زا سپ

 هلحرم هب سفنت یادصهب ندرک شوسگ ای بلق نایرضهب ندرکشوگاب و دنکیم
 .دیسر دهاوخ مزیتونبیهدوخ قیمع

 یسانشناور"باستک ۱۱۵ هعفص رد هکیروطب اگوی ینافرع تایلمع ماجنا -۲

 اکوی قشاع یوجوترب یلو .دراد ناکما مه هقیقد ۱۵ ضرع رد هدش میظنت مزیتونپیه

 زور مامت فک رزب یاهیگوی و دهد ماجنا ار اگوی تایلمع دناوتيم مه تعاس هد ات

 ۱ . دنربیم رسب هبذج ۶ هسلخ نیرمت لاح رد ار



 AP مزیت ونپیه دوخ

 موس لصف

 یناریا شورەب مزیت ونپیهدوخ

 یلمع فوصت و نافرع نامه یناریا شورهب مزیت ونپیهدوخ

 فیرعت هرابرد مزیتونپیه یسانشناور باتک رد نوچ نم و «تسا
 یلمع شزومآ و فیرعتهب طقف اجنیا رد اذل ماهدرک ثحب نافرع

 .مزادرپیم نافرع

 اکیرمآ رد مزیتونپیهدوخ هرابرد ینارنغس

 یسرجوین «كرويوين رد اکیرمآرد ۱۳۵۱ هاتشپبیدرا رد

 مهنم زا هک «دوب هدش لیکشت مزیت ونپیه راتیمس زومیتلابدرل لته
 زن ورآیراه نم داتسا هدپسب رانیمس نیا تسایر «دوب هدش توعد
 هراب رد اهتسیتونییه و ناواکناور زا یاهدع رانیمس نیا رد دوب

 هراسب رد مسمتم .دندرک ینارنخس «مزیتونپیهدوض» و مزیت ونپیه

 تبحض تعاسمین تدمهب یناریا شیوارد شورهب «مزیت ونپیه دوخ»
 . دیاهدناوخ البق ار ینارنخس نیا هک «مدرک

 : دوشیم میسقت ثحبم هسهب لصف نیا



 یناریا شور هب مزیت ونپیهدوخ ۱ ۵

 یناریا شی وارد زیتونپیهدوخ شور لوا ثحبم

 ۰ تاماقم مود ثحبم

 لوا ثحبم
 : یناریا شیوارد مزیتونپیهدوخ شور

 هک ءدیاهدینش یبلاطم ا شی وارد هراب رد شیب و مک امش

 دننک یم ورف دوخ ندی رد ریشمش و خیس و وقاچ یناریا شیوارد

  شیوارد لمع.اپنآریاظن و دن روخیم غيت «دن وریم هار شتآ یور

 نا هکیلامعا مامت ارز .تسا « مزیت ونپیهدوخ» عغ وتکی یناریا

 .تسا یلمهمم قیمع مزیتونپیه لاحرد ,دنهدیم ماجنا شیوارد
 یحارجو شتآ لباقم رد «دسریم مزیت وتپیه قیمع هلحرمهب هخیسک
 مه یئاریا شیوارد مزیت ونپیه تلاح نیا زا .دنک یمن درد ساسحا

 . تردق ندادناشن روظنمب و دننک یم هدافتسا مزیت ونپیهدوخ زا سپ

 وقاچ دوخ ندپ رد هدرک هدافتسا ندب یسحیب زا هسلخ لاح رد دوخ

 ای راک شور مینیبهب لاح .دننزيم شتاب تسد ای و دننکیم ورف
 .هورگره شور ؟تسا هن وگچ یناریا شی وارد «م نیت ونپیه دوخ» شور

 . دشابیمرسشخ رچزا ترابع هک شور كي هب طقفاجنیارد «تساتوافعم

 زا «مزیتونپیهدوخ» شور نیا ماهدرک هب جت نم .مینکیم هراشا

 .دهديم هجیتن رتدوز و رتمیرس اهشور ریاس

 ۱ : «مزیتوتپیهدوخ» لمع زرط

 دیاب «دیئامن مزیتونپیه ار دوخ قیرط نیا زا دیهاوخب رگا امش

 ولجهب مارآ ءادتبا ار دوخ رس «دینیشنب ونازود اي ونازراپپچ ءادعیا



= 

AS .  دوخ هیپنوقيزم 

 دینک را رکت زین ار «قح» و «وه» تاملک لاح نیمه رد و دیریب بقع و
 دیربیم بقعهب یتقو و «وه» هملک دیروآیم ولج ار دوخ رس یتقو
 زک رمتداجیا تاملک نیا رکذ یملع تلع «دینک رارکت ار «قح» هملک

 رکف زک ست لمع رد «دینک رک ذار«قحووه» تاماک یتقواریز «تسا رکف
 ًایناث «دینک رکف رگید زیچهب دیتسین رداق هکنیاگیدیکی دوشیمماجنا
 و تیامح هب تسا یئادخ تگرزب یورین هک ار «قح و وه» یورین

 دوخ سس هکیلاحرد .دیریگب هجیتن رتدوز هک دیبلطیم دوخ ینابّیتشپ
 سفن «دین وگيم ار «قح و وه» رکذ و ديرب یم بقع و ولجهب ار

 «قخ» دوخ کف رد یتقو هک بیترت نیدب دین زب دیاب مه سفن

 دیت وگیم«وه» ناهداب یتقو و دیشکیم الاب یتیب زا ار اوه «دیئ وگیم
 ماجنا لمع هس هظحل كي رد مقا و رد .دینک یم جراخ ناهد زا ار اوه

 زا سپ هک درک دهاوخ كمك امشب ًاعومجم لمعهس نيا هک « دیهدیم

 دنت رابع اس نیا .دیوش مزیت وتپیهدوخ هقیقد ۰ ات هقیقد ۰

 : زا

 سس ند رب بقع و ولجهب تا

 قح و وه یکذ ٣

 (ندزسفنسفن ای) صاخ هقیرطب سفنت ۳

 رد .دیئامن رتعیرس مک مک دیناوتیم ار رس ندوب بقع و ولجهب

 .دش دهاوخ رتعیرس مه ندزسفن هجیتن
 ندرب بقع و ولجهب سس تک رح لوا عون : رس شخرچ مود عون

 پچو تسار تمسپ ار رس دیناوتیم هکتسنیا مود عون و تسا رس

 قحووهتامنک و دین زب سفن سفن ینیب زا طقف نمضردو دیهد تک رح

 .دینک رارکت لایخرد و سفتتاب ار

 هک روطره دین اوت یم دوخ لیمب امش : رس شخرچ رگید شور



 e رو و و 5 تو تو

FAYوناربا شورهب مزیت ونپیه دوخ , 
 -. ۳۳ رو زر ور و رو ور و رو و و

 نیا دینک یعس مکمک و دیناخرچب دراد شخرچهب لیامت ناترس

 ماجناار سم شخرچ دیناوتیم مه هداتسیا ءدوش رتعیرس شخرچ نیا
 ِ . دیه

 دنلسب یاهوم رتدوز نتفرگهجیتن یارب شیوارد زا یخرب

 ار س دن راذگیم ونازهب ار ابتسد «دنتسیایم اپ رس «دنراذگیم

 ار اهوم مامت و دنناخرچیم تساروپچهب و دن ریگیم نیئاپ یمک
 رارکت ار راک نیا صوصخم كنهآاب «دنهدیم تک رح پچ و تسارب

 ۱ , .دننکیم
 كياب و .دوشیم ماجنا یعمجهتسد شی وارد نیب رد رس شخرچ

 تسا هارمه دشاپ یم یقیسوم رگید تالآ ای برض زا ترابع هک زاس

 مزیت ونپیه قیمع تلاحب تعاسکی یلا مبرهسهب كيدزنزا سپ و
 : زا سپ هک دنرادن ار دادعتسا نیا همه هک دوشن شومارف « دنس ر یم

 مزیت وپیه رت ید یخرب و رتدوز یخرب دنوش مزیت ونپیه تدم نیا
 ا | قوق ىم

 سس و ندرگ نیب هک ار نغم زایپ ای عاخنلالصب نس شخرچ

 دیدش زک رمت و یجیگ تلاح صخش رد و دنک یم كيرحت دوزدراد رارق

  .دیامنیم هاجیا مزیت ونپیه دوخ هرخالاب و

 | رس شخرچ رد اهفقوت

 روطنیا لوا هسلج رد تسا رتپب مراد نم هکیاهب جت قبط
 ار رش هقیقد ۱۰ دودح رد ءادتبا هک دیئامن رس ندناخرچ هب ع ورش

 فقوت «هقیقد ۱۰ زا سپ .دیئامن عیرسمک مک و دیناخرچب مارآ مارآ
 گید ترابمب «دینک رکفندب و ندرگورص نارود تلاحهب و دیئامن
 . دیهدیم تک رح ار دوخ رس هک هقيقد ۱۰ زا سپ .دیور ورف دوخ رد.

 دراد امش رس هک دیوشیم هجوقم سوسحم روطب دیئامن فقوت رگا



 ۴۵۸ مزیت ونپیهدوخ

 دراد یصوصخم نارود تلاح ندب مامت وا رم تیاش .دوریم جیگ

 اردوخ رکف اقیقدامشینمی تسا بلاج و بسانم رایسب کف زک سمت یا رب هک

 ریچچیههب و دیئامنیم رس شخرچ زا هدش داچیا تلاخ هجوتم

 هب غورش هرابود هقیقد ۱۰ اپ هقیقد جنپ را شپ .دینک یمن یکف

 ورف دوخ رد و دینک یم فقوت هقیقد جنپ و دیئامنیم رس ندادتک رح

 ًاددجم رتشیب اي مک هقیقد ۰ دودح رد زا سپ اددجم و دیور یم

 دیوشیم فق وتم هرابود زاب و دیئامن یم رس ندادتک رحهب عو رش

 راب ۵ ات ۳ تسا نکمم لمع نیا «دینک یم رکف هدش داجیا تلاحهب و
 دوخ رد اقیقد و دیشکب زارد تشپ هب دیناوتیم همتاخ رد «دوش رارکت

 رگا «دینک رکف ندب مامت نارود و یجیگ تلاحهب ینعپ «دیور ورق
 رکف ندب و رس نارود صاخ تلاحهب دیتسه رداق هک دیدرک هظحالم.

 ات هک دیرش نئمطم دیاب دوشن امش زغم دراو یرگید راکفا و دینک

 مزال هک ار ینیقلت ره دیناوتیم الاح ,دیاهدشمزیت ونپیه ینیمم هجرد

 .دیئامنب دوخب دینادیم

 اهزور یتسیاب .دوش رتقیمع امش مزیتونپیهدوخ هکنيا یارب

 .دیهد ماجنا ار نیرمت نیا رابکی لقاال زورره اپهام و اههتفه و

 تعاس هس اي ود هتبلا ,تسا ندیباوخ ماگنهبش نیمت عقوم نیرتپمب
 كشت یور رد دیناوتیم دیوریم باوختخرهب یتقو اذغ زا دعب

 .دیهد ماجنا ار رس شخرچ تک رح و دینیشنب

 هدییاوخ تلاحب ار رس شخرچ امش : *ییاوخ بلاعهب رسشخرچ
 یور امش رستشپ الاح «دییاوخب تشپ هب «دیهد ماجنا دیناوتیم مه
 یایمتسد «دیناخرچب تسار و پچهب ار رس تلاحنیارد و تسا نیمز
 فک و نیمزهب هدینسچ اپتسد تشپ «تسا نازیوآ نیفرط زا امش

 راب دنچ دیناوتیم مه تلاحنیا رد .تسا قاطا فقس فرطب اپمتسد



 یناریا شورهب مزیت ونپیهدوخ ۳۸۹
 Rl ی و و سس و مس

 فق وتم سپس و دیناخرچب ار سس هقیقد ۰ دودح رد تدمب راب ره و

 E ی .دیوش

 دوش ماجنا دیاب یلحمرد ای یقاطا رد لدع نیا : یطیعم طیارش

 نیشام دشودمآ ای و نزیزیولتایویداریادص دشابن ادصورس هک "

 و دیدوب !ادصورس زا ریزگان سگا یلو .دوشن هدینش یراوس یاه

 ارسیز «دیهد همادا تانیرمتب مهزاب تسا رتپمب دیتشادن یاهراچ
 نم یا رب «دیسرب یفاک نک رمتهب دیناوتیم مهزاب ادصورس دوجوای
 تسا رتمب دشابن !دصورس رگا هعبلا «درادن یتیمها چیه ادصورس

 مزیت ونچیه ار دوخ مه و منک هعلاطم مه مناوتیم مه ادص ورس رد یلو

 مهد مأجنا مت متساوخ هک یراک ره و میامن

 ره دیدش مزیتونپیه هکنیا زا سپ : مزیتونپیه زا .تشگزاب شور
 نیقلتسپس و دینک رارکت راب۱۰ لقادح دیراد جایتحا هک ار ینیقلت

 هقيقددنچ زاسپ نمهک دینک نیقلتدوخب «دیئامن لماک یهاگآویرادیب
 تلاح میاهاپ واهتسد .دن زیم مظنم مبلقتشگ مهاوخ زاب یداع تلاحهب
 دوپ دهاوخ یعیبط و یداع الماک ملاح یرادیب. زا سپ «دن راد یداع

 و لاحرس داش «دش دهاوخن ممرگ ای درس «تشاد مهاوخن دردرس

 .تسا هدش عفد ماهنازور یگتسخ «دوب مهاوخ طاشناب

 شیوارد مزیتونپیهدوخ شور : نافرع رد رتیلاع جرادم
 صقر اه رس ندناخرچ شور اریز دوشیمت متخ اجنیمیب .یئاریآ
 اهیگن رفحالطصاب عقاو رد «تسا ین وریپ شور كيشيوارد صاخ

 ناور تیب رت رتیلاعت اجردب ندیسر یارب یلو «تسا ویتک ژب وس
 هداس الماک هک ارتاروتسدنیا نمهک دنراد یرگید تاروتسد حور ای
 یارب ینغ مساق رتکد نافرع خیرات باقک زا تسا هدش هصالخ و هدش



 ۳۹۰ مزیت ونپیهدوخ

 .منکیم لقن امش

 و رفسهب ار یحور یگدنز یقرت «دیع و رصعره نایفوص
 « تسا رتعماج هیبشت نیا تاہیبشت همه زا و دناهدرک هیبشت ریس

 «و رهار» و «كلاس» ار دوخ دراذگیم هارب اپ !دخ بلط رد هک یفوص

 .. دمان یم «هآ رد رم» و

 یپردو دتفایم هارهب هک یاهظحل نامه زا قیرط یط رد كلاس

 زا شیوخ دوصقم و روظنمب لوصو هار رد دیآیمنب دوخ لیمکت

 امیپنامج نیرفاسم دننام و درذگیم ینوگانوگ لحارم و لزانم

 یلکشم یمدق ره رد .دوشیم هجاوم یصوصخم ٌهءرظنم اب مدره

 و ازفاتشح و یاهنابایب دروخیمرب اهزارف و اهبیشن هب «دیاییم

 یضعب هک دوشیم عقاو رایسب و دنیبیم شیپ رد تیاهن یب یاپمهار
 رد ار قشع نوچ دناهتفاین رد قشع قوذ هک هتفرنهر ناماخ زا

 یاپ هتفات رب نانع تقی رط تالکشن زا دننیب یم ینوخ وشک سس لوا
 لکشم نآ تيان نتسبتروص هک هار نیا رد یخرب دنشک یم سپاو
 تسا نآ رد لزنم رازهدص زا شیب قیرط تیادب نامه رد و تسا

 هک یورهر دننام ینادرگ رس ةیداب رد رگیدیضعب .دنتفایم تشح وهب
 زا یدودعم دنناما و هار زا دنک مگ ار دوصقم هار یهایس بش رد

 رقک ناشن ار یماخ و دنشیدنین زارف و-.بیشن زا مه نالدریش

 یلدای رد لامک اب هدرمش ریخ دیآ كلاس شیپ تقیرطرد هچره هتسناد
 لزنم رسهب و دننک قیرط یط یکالاچ و یتسچ تیاپناب و یریلد و

 زا جراخ و عونتم تقی رطیندومیپ لحارم و لزانم . دتسر دوصقم
 ار لحارم و لزانم نیا همه هیفوص ناگرزب یلو تسا ءاصحا دح

 دناهتفگ و دناهداپمن مان «تامأقم» هدومت میسقت ثگرزب هلحرم دنچ هب

 دياب تاماقم نیا همه زا بیترت وجیردتب قیرطیطرد كلاس هک



 ` یناربا شورهب مزیت ونپیهدوخ ۱ ۱ 1

 «قحلایفانف» ینمی تقیقح هب لوصو هک دوخ یئاہن روظنمب ات درذگب

 ا «هللاب ءاقب» و دس رپ تسا «هللا یفانف» و

 در ار اهن رد تن تفشه ار «تاماقم» افرع

 : زا دنت رابع ماقستفه نآ و دننادیم لبق تاماقم هجیتن ار

 اضرس۷ لکوت 1 بص ۵ رقف 6 دهز ۳ عروس هبوت -ا

 ' كولسنیمت و یقالخا شزرو زا دنت رابع تاماقم : تاماقم فیرعت

 تالاحاب دیابن تسا یجراخ روما زا هک ار تاماقم «یفوص راعفر و

 زا كي ره لباقم رد اریز «درک هابتشا كلاس ینهذ روما و ینورد
 . هوشیم ادیپ كلاس رد یتهذ رما و ینطاب شات و یسفن تلاح تاماقم

 هدعمللا باتک بحاص .دوشیم هدیمان «لاوحا» انآ عومجم و لاح هک

 : زا دنت رابع هک دنک یم فصو «لاح»

 لاح E ٤ لاح ۳ برق لاح ۲ هبقارم لاح ٠ ١
 ب٩ نانیمطالاح ۸ سنا لاح -۷ قوش لاح ٦ اجر لاح ٥ فوخ "

 .نیقي لاح -۱۰ هدهاشم لاح

 ا ا روما زا فوصت «تاماقم»

 ۀلوقمزا «لاوحا» هکیت روص زد .تسا كلاس دارا و رایقخا تحت رد

 تساسفن ه4صوصخم تایفیک وتالاحزا و یناور تالاعفناو تاساسحا

 زا لزان لاضفا و بهاومالمج زا هکلب تسین ناسنا رایتخاتحت رد هک

 اهن الوزن رد دناوتب كلاس هکنآ نودب كلاس بلقب تسا ادخ بناج

 یریثأت یندا ,دوخبلق زااپنآ ندشفرط رب رد سکعرب ای دوخ بلقب

 یدادخب دینج هلمج زا هیفوص ناگرزب رتشیب هدیقعهب .دشاب هتشاد
  دوشیمادیپ دن زب یقرب هکنآ لثم یهاگ هکلب .هرادن ماود و اقب «لاح»

 ی E رگید یضعبدوریم نایم زا و

 .تسا نکمم «لاح» ماود و



 ۳۹۳ مزيت ونیهدوخ

 نیاب یتیاکح ناشی ورد قالخا رد ناتسلگ مود باب رد یدعس خیش

 رد دوب روپمشم تاما رک هب هک نانبل یاحلص زا یکی هک دراد نومضم

 اجنآ زا تقشمهب و داتفارد ضوحهب و دیزفلب شیاپ قشمد عاج
 ایرد یو رهب یتقو خيش هک تفگ وا باحصا زا یکی تفای یئاهر

 نیا رد ۵ وب تي وزن هک دمآشیپ هچ زورما یدشن رت تمدق و . یتف رپ

 : دوم رف نیمخیپ هک یاهدینشن رگم داد با وج یوش كاله صروح

 تفگت و «لسرم یبتال و برقم كلم هيف ینمسیال تق و هللاعمىل»

 و اهتصررف نم یا رپ» : تسئیا یب رع هلمج ینعم«ما ودلا یلع»

 هد ون اه ربمغیپ ریاس یا رب هک . تسه | دخ هب ب رشت رد یئاهتیعق و

 تیب دنچ یط رد تیاکح نامه زا دعب یدمسخیش زین و «تسا

 : دنک یم رک ذ | رنآیاقب و ماود مدع و لاح تیفیک

 دن زرف هد رک مگ نآزا دیسرپ یکی

 یدینش : نهاریپ یوسب شرصمز

 یدیدسن شناعنک هاچ رد اربچ

 تسناأسرمج قرب ام لاوحا تفی

 تس امن مد رگید و ادیب یمد

 منیصت یلعا مراسط یس یرمش

 خیبت دوخ یاپ تهی نسب. یک
 ۱ یدنامب یلاح رد شیورد رگا

 یدناشف رب ملاع ود زا تسدو رس

 دوشب دوخیهاگ یداش ومغ ریظن یفطاع تالاح ریاس هیبش «لاح»

 ای داش لیلد نودپ یهاگهاگ ام هک روطنامه «دوشیم ناسنا ضراع

 و كلاسهب یهاگ دوخبدوخ هنوگنامه مه تالاح .میوشیب نیگمغ



 «لاح» هک دوش یم هج وتم وج وت رپ هاګان هب یهاگ .دهدیم تسد شپ ورد

 دنیب یمار ماوقا و صاخشا هار اهرتمولیک زا ینعی «دراد ینیب نشور

 ۱ .دنی وگیم هچ و دننک یم هچ هک

 " ندیسر یایب وجوت رپ هک دنتسهنیرمت وشزرو عونکی «تاماقم»
 نداد همادا و. ماجنا و رایتخا و دهد یم ماجنا هنازور «تالاح»هب

 یتشیب یارب الاح و تسا وجوت رپ دوخ تسد رد «تاماقم» تانی رمت هب

 . می زادرپ یم تاماقم فی رعت هب ندیمرف رتپمب و ندش نشور

 هبوت - لوا

 یآ زاب یتسه هچنآ ره یآز اب یآ ز اب

 یآزاب یتسرپتبوربگ و رفاک رگ

 ` تسین یدیموسن هگ رد ام هگ رد نیا

 یآ زاب یتسکش هبوت رگا رابدص

 شوماخوتکاس یاهارحص رد زارد نایلاس (ص)دمحم ترضح

 یمئادقیمع مزیت ونپیهدوختلاح هب نتفرورف دوخردتلع هپ ناتسب رع
 تلاح زا تفرگیم رارق هباحص شسرپ دروم یتقو و «دوب هدمآرد

 رد یهاگآدوخ تلاحب و هدمآ نوریب مزیتونپیهدوخ هبذج و هسلخ
  دوخ نورد یایئدهب هراپ ود (ص)دمحم ترضح هکنیا یارب و .دمآیم
 ری قو ادخهب یکیدزن و هسلخ زا ترابع نآ هک.هدرگ زاب

 تسيب دیشک یم دوخ سابلهب ار دوخ تسد هکیلاحرد و داتسیایم

 اپ و «وت یوسب مدرگیمزاب» ینعی «كيلا بوتاو» تفگیم هبتسم

 مزیت ونپیهتلاحپ ار دوخ أددجم ریمخیپت رنضح نیقلت هبت رم ۲۰ نیا
 ۱ .دینادرگیم زاب قیمع



 هی رس او و رو یاس یون رس ست

 ۳۹۴ مزیت ونپیهدوخ

 یمناد مزیت ونپیهد رخ تلاح هدنهدناشن لاحنیع رد هعقا و نیا

 زین ار «هسبوت» هملک ینعم لاحنیعرد و هدوب (ص) ربمغیپ ترضح
 «هب وت» زا روظنم و «تشگ زاب» ینعی «هب وت» سپ .دنک یم نایب یب وخب

 دال تی نام ات را فک زاید یخ ی افرع تب نیا رو
 نایز و ررض هک تسا یرادرک و راتفگ و لامعا یرس كي زا ترابع

 ‹«تسا هانگ بو رشم ندیش ون الثم ءدراد صخش یارب یناور و یمسج

 مهو دروآیم دراو نایز و ررضتخس مسج و باصعاهب مه اریز
 .تسا وجوت رپ ملاس هدارا و رکف زک رمت كي هرامش نمشد

 نالیک دیس یزادیب ناتساد
 لاثم هک «دنک یم فیرعت افرعزا یکی دینجزا یناتسادراطع نیدلادیرف خیش

 نیع هک دادعتسا اب یصاخشا ندمآ دوخب و یهاگ آ و یرادیب یارب تسا ینشور

 :تسا ریزرارقهب ناتساد

 و ترایزب دیسر دادنبهب یتقو «دورب هکمهب تساوخیم یرصان مانهب یدیس

 .درک مالسو تفر دینج رادید

 ؟یئآیم اجک زا :دیسرپ دینج
 نالیگ زا :تفگ دیس

 ؟یتسیک نادنزرفزا تفگ

 هنع هللا یضر ىلع نینموملاریما نادنزرفزا تفگ

 دیگنجیم ههبجود رد ینعب دزيمریشمشودوتردپ » :تفگ یرصان دیسهب دینج

 .نا رفاکاب مهو دیگنجیم دوخ سفناب مه ینعی ؛دوخ سفن اب یکیو نارفاکاب یکی



 .نالیگد یس یدادیب ناتساد ۰ ۳۹۵

 كي مادکرد یتسه یردپ نینچ دنزرف هک وت الاح اديس یا » :تفگ دینج

 ؟تدوخ سفن اب ای نارفاکاب ؟یگنجیم ههبجود نیازا
 سفن اب هن و دگنجیم نارفاک اب هن هک دش هجوتم « درک رکف دوخ شیپ دیس

 دینج روضح رد نیمز یوررد رایتخایب «دش تهاران دروخ مهب شلاح :شدوخ

 خیشیا » :تفگ یعیبط لاحب تشگ زاب زا سپهرخالاب «دیچیپیم دوخرب داتفا نیمزب

 هک ت شگ زاب نالیگ هب و دش فرصنم هکمهب نتفر زا « دوب اج نیمه نم جحو هکم

 . دگنجب دوخ سفن اب دیاش
 :هجیعن

 هج و تم «دنک یم رادیب ناهگ انب ار ناسنا هاههتشون و بتک و تاقافتا یخرب

 جاتحماردوحخ «دش دوخ بیعو صقن هجوتمناسنا یتقو ؛دیامنیمدوخ صقنو هابتشا

 و دناوتن دیاش ینورد یاههدقع تلعب دایز لامتحاب یلو ؛دنیبیم لامک و حالصا

 و لامک هب ندیسررد تیقفوم دیلک مزیت ونپیهدوح ءدنک حالصا اردوخ هک دشابن رداق

 .تسا حالصاو لماکت

 دوشیمهدیمان هدننک بلط ینعی «بلاط» تفرگ دوح حالصابمیمصت یتقووترپ

 دوخ بیع و صقن هار هچزاو هنوگچ دنادیمن «تسا نادرگ رس لوا مدقرد بلاطو

 نیفی و نانیمطا اب و دشابن نشود شبولطمو روظنم ًاقیقد دیاش « دزاس فرطرب ار

 ا .دهدیمن صیخشت اردوخ فده

 مزیتونپیهدوخو نف صصختمو داتساهب هعجارم حیحص هاز ندرک ادیپ شور
 ۱ ۱ .تسا

 ار یمئاد ندشمزیت ونپیهدوخ یارب مدق نیلوا ناریا نافرع
 .دشاب ماگ نیتسخن دیاب دوخبدوخ هبوت و ؛تسا هداد رارق «هبوت»

 كاپ اهیکاپان زا ار دوخ ناور و راکفا دیاب وجوترپ ادتبا اریز .

 ارابجا ؛تساكايرت «نیئ وره «راگیس «لکلاهیداتعم هک یسک «دیامن
 هدامآ یصخش نینچ «دشاب یم زین فیعض یاهدارا یاراد دوخبدوخ و



 ۹ ۱ 1 مزیت ونپیهدوخ

 داتعم وجوت رپ تسا نکمم دشابیم زین یتشیاشان راک ره هب . مادقا

 «زوت هنیک .دوسح «نا رت وېش «وگغ ورد دزد .رادربهالک یلو .دشابن
 .دشاب تسردان هار زا بلطتورث وب لطترپشهرخالاب و رازآمدیم

 امشرکف زک رمت نمنشد«رضم و یفنم یقالخا تافص زا كیره
 تلاحهب دناوتیمن دشاب هتشادن یلاع رکف نک رمت هک یسک و «تسا

 .دسرب قیمع مزیت ونپیهدوخ

 دیس رب دوخ فده هب دیهاوخیم و دیراد یگدنز رد یفده امش

 راکبع ورش هک دیوشیم هدامآ مزیتونپیهدوخ نیرمت هام دنچ زا سپ

 دشاب تبثم تسا نکمم فده نیا لاح .دیسرب دوخ فدههب ات دینک
 ندناوخسرد دننام تبثم فده .تاررقمو نوناق فالخ و یفنم ای

 هار زا ندش دنمتورث و ندش نامرپق ,هیلاع تالیصحت بسک و

 .تقرس «یرادربهالک دننام رضم و یفنم فده و دشابیم ع ورشم

 مزیت ونپیهدوخ رومیت و زیگنچ «دشاب یم تایانج ریاس و یشک مدآ

 نادنمشناد و ارمش و یشکمدآ هار رد .دشدوب هدش یمئاد قیمع

 .رشب عون هب تمدخ هاررد دننک یمادیپ زک رمت

 وجوت رپ هک تسا نیا ثحیم نیا رد هبزت زا روظنم لاحرپب
 بکت رم یگدنز رد ار یناهانگ هچ هک دیامن یسررب ار دوخ ءادقپا

 عون هچ و دوشیم بکت سار یرضم و یفنم .طعلغ یاه راک هچ ؟دوشیم
 یدارا ریغ یناور یرامیب عون هچ ؟دراد یلمع و یناور تادایتعا

 تایقالخا .تافص .راک ع ورش ءادتبا رد ًاقیقد دیاب وجوت رپ .«دراد

 اهمنآ و دنک یسررب ار دوخ هنازور راتفگ و رادرک .راتفر .لامعا

 هاگنآ د تساهدا رالافیمض و ناوتان هک دنک رارقا و دنک تشاددای ار

 .درادیمرب ار لواماگ شمارآ و هدارا تردق بسک و نتفایلماکت یارب

 «تسا «هب وت» هراب رد نم یصخش هدیقع الاب رد هدشدای بلاطم
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 و خیرات باتک زا ا ا دیاقع لاح

 .مینک یم نایب
 ۳ زا ترابع نآ و تسا بلاط ریس ماقم نیلوا هب وت

 همجرت رد .تسا یئ هزات تایح یادتبا و بلاط رد تسا یلوحت و لاح

 یضعب ای باوخ ملاع رد ابلاغ هک میئيبیم تگرزب نایفوص لاح

 ای هدید مشچهب هک یئاهزیچ لیبق زا یرادیب ملاع رد ار اهدمآشیپ

 بلقنمار اهفآ یروطب دناهدرک ساسحا رگید وحنب ای هدینش شوگب
 كلاس هدش جراخ یداع یگدنز طخ زا هک هدنازیگنارب و هتخاس

 .دناهدش «تقی تقی رط»

 هسب وٿ بجوم ا یزورما یعامتجا یگدنز رد نم رظنب

 طخ هب شیگدنز و تمالس هک لکلاهب داتمم صخش الثم «دوشیم

 ار لكلا ندیشو هدش یوجن ںہہ هک دوشیم هب وت هپ ریزگان هداتفا

 .دنک كرت

 حور یرادیب»هک دناهدرک فیرعت لکش نیاهب ار هبوت» هیفوص .

 یباوصان یاپمهار زا راکهانگ هکیروطب «یربخیب و تلفغ زا تسا

 رک ذت طقف یلو .ددرگیم رجزنم دوخ هتشذگ زا زین و دیامیپیم هک

 یلکب راک هب وت هکنآ گم .دوش هدرمش بئات هک تسین یفاک هیبنت و

 . دی امت اهر هدش رکذتم و هدوب بکترم هک ار یصاعم اي تیصعم نآ

 یصاعم نآب رگیدراب هک دوش ممصم مامتها لامک اب هفاضای و
 دياب هراب ود دنک افو دوخ دع و رذنهب دناوتن رگا هتبلا و ددرگن رپ

 لوقب «تسا یهانتیال وا وفع !رسیز دروآ ادخبور هدنآ هوخپ

 ۱ : دیوگیم ریطلاقطنم رد هک راطعخیش

 مار ز دزیخرب هبوت كي فت زا هانگ ملاعدص هک نادیم نیقی وت
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 ار دوخ هبوت راب داتفه و دش بئات رابداتفه هیفوص زا یکی
 .دش قفوم یمئادهب وتهب هرخالاب هکنیا ات تسکش

 هلصاف رد ,منک هبوت یاچ ندیشون زا متساوخیم «كوباک » نم
 «مروخن دنتسه رضم هک دنق و یاچ مدرک هب وت راپ اههد هام دنچ

 یاچهب دایتعا كرت مدرک یمن روصت :وقسکف ار دوخ هبوت رابره

 .مشونن یاچ هشيمه یارب مدش قفوم هرخالاب .دشاب لکشم ردقنیا

 .مرادن یاچ ندیشون هب تبسن یششک هنوگچیه الاح .

 ع ونکی اریز «دیآیم شیپ ارابجا ررکم یاهندرک هب وت نم رظتب
 . دوش رارکت راب اههد دیاب هک تسا نیرمت و شزرو

 زا ندرگ هبوت یارب .تسا یناور یرامیب ای تداع م ونکی یلبنت
 دیاش «درک هبوت راب اههد دياب ندرک راک اي ندناوخ سرد و یلبتت
 .دشاب مه مزیت ونپیه و یواکناورهب جایتحا

 اب ای «یئاکیرمآ - یئاپورا» شورهب مزیتونپیهدوخ اجنیارد

 دیاب ادتبا امش و دمآ دهاوخ امش كمك هب رس شخرچ اب اگوی شور

 زا دیناوتب ات دینک نیقلت دوخب و دینک مزیتونپیه ار دوخ اپمهام
 .دینک هب وت دیتسه داتعم اپنای هک ضم و هانگ لامعا

 ء«دیمات ین ورد و یناور یوشتشش هتشش ای مامحتسا ناوت یم ار هب وت

 دوش هزیکاپ شمسج ات دیوشیم كاپبآاب ار دوخ نت و سم وجوت رپ
 اهیدیلپ زا نین ار دوخ کف و ناور .نوردهبوتبآاب هنوگنامه و
 رایسب دشابن لاحم رگ اهب وت هدن راگنن هدیقع هب همت اخ رد. . دهد یم 2

 یزخغم ا مزیت ونپیهدوخ و یواکناور كمك هب رگم «تسا تخس
 . دوش هقشادرب
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 یلو ای دشرم

 یلوای دشرم و امنهار نودب میسانشیمن هک یهار رد نتفر
 زا دعب راک هبوت هک دندقتعم هیفوص «تسا لاحم هکلب و كانرطخ

 حالطصاب و دیامنیربهار ار واهک دوش یسک عیطم و وریپ دياب هب وت

 یربهار دیاب هبوت زا دعب وجوت رپ . دنک باخقنا یدشرم دیاب هیفوص
 وجوت رپ رکف مه و تسوا داتسا و امنهار مه بهر نیا هک دنک ادیپ

 . دب ای یم یشما رآ و هاگهانپ هجیتن رد .دوشیم زک رمتم وا تیصخش یو رب
 هدیمان فلتخم یماساب هیفوص حالظصا رد امنهار و داتسا نیا

 هک «هارلیلد» « «بطق» <« «خیش».۰«یلو» ۰« سیپ» ««دش رم» :دوشیم

 .دراد یفاک ملع و هب رجت هک تسا یصخش

 فس نیاسیپ یب هک نیزگب ار «ریپ»

 طخ و فوخ و و تفآ رپ سپ تسه

 دش هار رد یدش رمیب وا هک رسه

 دش هاچ رد و هرمسگ نالوغز وا

 درک پاختنا ار دوخ دشیم و یلو یتقو وجوت رپ ظفاح هدیقع هب
 و نوچ نودب و دشاب وا عیطم هتسب مشچدیاب «درپس وا هب تدارا و
 .درمش بچاو ار وا رماوا ارچ

 .دی وگ نافمریپ ترگ نک نیگن ر هداجس یمهب

 اهملزتم مسر و هار ز دوبن بخیب كلاس هک
 ۱ یسرن یئاجب هار نیا رد هدربان یمس

 سیب داتسا تعاط یبلطیم رگا دزم ۱
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 عرو س مود

 داصتقا زا یثنحب

 لاثم نآ و . مینک ع ورش یداصتقا لاثم كيابار ع رو ثحبم دیئامرفب هزاجا

 تساجایتحا دروم رتشیب هک تسب زیچنآ باختناورتشیب جایتحا صیخشت زا ترابع

 و لوا هجرد رد كيمادک هب مینیبهب میریگیم رظن رد ار زیچراهچ روظنم نیا یارب

 .میراد جایتحا مراهچو موس هجرد رد كيمادک هبو مود هجرد رد كي مادک هب
 -رتک د موحرم ام داتسا و میتشاد داصتقا سرد قوقح هدکشناد لوا لاسرد

 ۳ .دوب نویامهروپ

 ؟دیسرپ سالک رسرد نادرگ اشزا یزور

 ؟كيمادک «یئانشور الا روخ «كاشوپ «نکسم

 نادرگ رس ینابایبو ارحص رد امش رگ ا «دیسرپ نادرگ اشزاو داد همادا داتسا

 قاطا هنو اذغ هنو دیشابهتشاد سابلهن هک دنشاب هدرک تخل نانزهار ار امشو دیشاب

 ؟دیراد جایتحا همهزا شیب زیچراهچنیازا كيمادک.هب غارچ هنو

 زا لبق ناسنا هسک دش نیا هجیتن یلو « دنداد یباوج نایوجشنادزا كيره

 و امرس و یگنهرب اریز ؛دریمن هک دراد جاینحا بآ و اذغهب غارچو نکسمو سابل

 ۳ .دنک لمحت یدودحات دنا وتيم ار امرگ

 زا لبق «درادن جایتحا غارچ و قاطاهب مکشندش ریسزا سپ مود هجردرد

 هجرد رد ودنيا زا دعبو دوشن فلت امرگ و امرسزا هک دراد سابلهب جایتحاود نیا



 س بس ضأبذ»

 جایتحا قاطا نتشاد هاگن نشور یارب سپسو دراد جاینحا نکسم و قاطا هب موس
 ۱ ۱ .دراد غا رچەب

 . رادەناخ یاهمناخ کگ رزب نابزو ر رض

 سپ یلو «تسین لکشم نادنچ زیچ راهچنیا جایتحا هجرد صیخشت هتبلا
 و یبوخب تسین رداق هک ؛دراد یناجایتحا یگ دنزرد صخش زیچراهچنیا نیمأتزا
 ۱ .تسا جایتحا دروم رتشیب كيمادک هک دهد صیخشن قیقد

 لزنم یاربو سابل اههچب یارب هک تفر رازابب دیرخ یارب «جرخل وډ مناخ
 - غارچ دیرخ یاجب «دیرخزا تشگ زابزا سپ یلو « درخب یزپالاروخ غارچ
 : .ووب هدیرخن تمیقنارگ شیارآ لئاسو شدوخ یارب اههچب سابل و یزپكاروخ

 و الط « سکو ل ءایشا فرسطب ؛دنوریم رازابب یتقو نایافآ یحربو اهمناخ
 لیبق نیا یسانشناور ملع رظنهطقن زا ینعی «دنوشیم بذج و بلج شیارآ لئاسو
 ار اهنآ ابرنهآ دننامو هدرک مزیتونپیه ار اهنآ یضعبو زک رمتم ار اهنآ رکف ءایدا
 رازابب یئاهزیچ هچ دیرخ یارب ًاققد هک دننکیم شومارسفو دشک یم دوخ فرطب
 دننک یمیطلغ لالدتسا دناهدش مزیتونپیه نوچ دنشاب هتشاددایب مه رگ او دناهدمآ
 : دیوگبم دنیبیم ار نیگنر و ابیز یاهشیارآ لئاسو یتقو «جرخل و» مناخ الثم
 ًادعیدنراد ناملزنم لغب مهار یزپلاروخ غارچو ؛دنراد سابل اههچب العف بوخ»

 زیچو دنک یم رظنفرص هبلوا جاتحیام دیرع زا ًانقوم طلخ لالدتسا نیاابو «مرخیم
 ۱ .دنتشادن جایتحا نادنچ هک درخیم یرگید

 . هچراپ اي شفک دیرخ یارب هک داتفا قافتا اهراب یناوج لئاوارد هدنراگن
 هتبلا ماهتشگ رب هناخب باتک یرادقماب ضوعرد یلو « ماهتفر رازاب یراولشو تک
 .قباطمو اپ هزادنا مه شفک و مدرکن ادیپ هاوخلد قباطم هچ راپ هک هدوب نیا عاهناهب
 .ووبن هاوخلد

: ۱ 
1 
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 نتیجه  :

 تسا | جایتحا درومهک یئایشا هیلک ًاققد یتسیاب دیرخیارب نتفر زا لبق - الا

 :نییعت اهنآ جایتحا هجرد و دوش رکف مادک ره یور دعبو « دوش هتشون ذغاک یور

 .دوش هتفرگ میمصت ءایشا نامه دیرخ دصقب طقفو دوش

 : ۲ هجیتن

 و مارح صیخشت زرسط ینعی تسا نافرعرد عرو ثحب ع وضوم لاثم نیا
 ۱ ؟تسا هنوگچ ایزو تشز «دبوكين «لالح

 . دنک یم فبرعت هنوگچ ار «ع رو» نافرعو تسیچ«ع رو» مینیبهب لاح

 عوض وم رد هچنآلصحام .تسا تقی رط اعضا وداق (۱)عدد

 .هتخاس نشور ار مارح و لالح «تمیرش هک تسنیا دناهعفگ ع رو

 لکشم رایسب یهاگ هک نوگانوگ یاهتیببش مارحو لالح رد یلو
 .نآ میب ددرگ اہنآ درگادرگ هک ره هک دیآیم شیپ تسا هدیشوپ و

 .دقفا مارح رد هک تسا

 دوب ملع دح رب نداتسیا عرو» : هتفسگ یزارذامم نب ییحی

 ۰ .« لی وأتیب

 رولنیا تسا یناریا ینافرع دیاقع نایب هک الاب تارابع زا

 سیست ناوت یم روطنیا امش یارب رگید ترابعب ای و دوشیم طابنتسا
 «ندروخ زا معا « میهدیم ماجنا زور رد هک یتاهراک هیلک «درک

 ای ینعی .مارح ای دنتسه لالح اي ندرکلمع و ندیشوپ «ندیپاوخ

 ندوب رضم و دیفم صیخشت تاقوا یخرب لاح ‹«رضم ای دنتسه دیفم

 كش داجیا و تسا لکشم الماك مهتاق وا یخرب و تسا هداس الماک

 هدافتسا وندروخ رد یلمع ماجنا رد تقوره دیاب وجوت رپ «دنک یم

 ندادماجنا اپ ندروخ زا رضم ای تسا دیفم ایآ هک درک تش یزیچ



oزادهناخ یاهمناخ تگ ر زب نایزودرض  

 یعسنم و «دیراد یئاہلاٹمەب جایتحا امش .دیامن رظنفرص راک نآ

 ناریا رد یراوخه ایگ ماخ اریخا ؛منک ادیپ امش یارب یئابملاثم منکیم

 و تشوگ ندروخ یراوخهایگماخ هفسلف قبط .هدرک ادیپ هعسوت

 اش و دننکيم كش مدرم شکا یلو ,تسین دیفم ندب یارب تاینبل

 تسا دیفم تاینبل و تشوگ ندروخ ایآ هک دینک كش تسا نکمم مه

 قفاوم یحخرسبو دنتسه یراوخهایگماخ فلاخم ناکشزپ زا یعرب اریز «رضم ای
 رایسب ناراضیب یخرب یارب یراوخهایگماخ «دش تبا هدنراگن یارب هچنآ یلو

 .تسادیفم زینیرزاوخهایگماعهمین ملاس صاخشا یاربو تسا هدننک هجلاعم و دیفم

 اهمارح و اهلالح شكا مالسا رد یلو ؟دیوگ یمهچ مالسا

 مارح و لالحهب .دیتسه یناملسم درف امش رگا .دناهدش صخشم

 دناوتیم هچنآ اما و درک دیهاوخ لمع نآب و داد دیهاوخ تیمها مه

 رد هک تسیئاهمیمصت و لمع ماجنا .دشاب یناگمه ثحب دروم
 هکنآ روصتب ام ناتسود و نایفارطا اسبهچ «میتسه دهاش عامتجا

 و یگتسکشرو راچد تسا تسرد ناشمادقا و حیحص ناشمیمصت

 لاف صیخشت لکشم نیمه .دناهدش یگرزب نایز و ررض و هابقشا
 یاهتیپ رت «یناور .یاههدقع .تسا هدروآ دوجوب ار نآرقاب تین و

 .یهاگآدوخان رد هدروخهرگ یاسههدقع یلگ رولعب و یگداوناخ

 یریگ میمصت و اهراک ماجنا رد يگرزب لماع اهدوبمک ءامتیمورحم
 ,یرکف «یدام عفاتم دروخرب یتقو «متخانشیمار یصخش .دنتسه

 امئثادو دیشکیم بقع ار دوخ ًاروف «درکیم ادیپ نارگیداب «یلمع

 ینعی «هسریم مدوخب هک مروز» دشیم هدینش شناهد زا ترابع نیا

 مروز منک تیامح دوخ عفانمزا هک هسریمن لپاتمفرطب مروز گا

 اهر و مرادیمرب شکمشک ولاجنجوهزرابمزا تسدینمیدسریم مدوخب

 جاودزا ماگنهصخشنیا و مشک یم رانک هکلپمم زا ار مدوخ و منکیم

 هاتوک «دادیم حیجرت ار وا قوشعم هکیلاحرد .دش هجاوم یبیقر اب
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 «دروآیم شیپ هچ ریدقت هک درک اشامت و تسشن «دیشک راتک «دمآ

 ثگرزب یاههیاپ تسناوتیم هک ار بسساتم رایسب جاودزا نیا یلو
 درک یم هلان و هیرگ حبص ات امبش «داد تسد زا دشاب وا یتخبشوخ

 زا ار اذغ یاه همقل دوب رظتنم دروآیمن لمعب یتبثم مادقاچیه یلو

 .دن زی رپ وا قلحهب نامسآ

 و دیاهدمآرب دوخ لیمکت و حالصا ددص رد هک امش لاحرپمب

 رتیوسق امش صیخشت و زیمت تردق زوربزور مزیتونپیهدوخاب

 حیحصامش ناب رومش ابملاس و اپمهام زا سپ هکیئاج ات «دش دهاوخ

  یریگ میمصت ماگنه نیا دوجواب «درک دهاوخ ماپلا امشب ار طلغ و

 اب تروشم زا و ندرکنهلجع و یدرسنوخ و قمعت و رکفت زا دیابن

 .دیئامن یراددوخ نیصصختم

 تخانش هب الاح و منکیمن تبحص نیا زا شیب عرو هراپ رد

 . می زاد رپ یم تسا «دهز» هک فوصت رد ماقم اي هلپ نیموس

 دهز - موس

 تسا ملاع نیارب یگ داهن لد زا اهیگنتلد همه

 دیشخب اد دوخ یهاشداب, هک یهاشداپ
 زادعب دوب هاش هادتبا رد .دش كگ رزب یافرع زا یکی ًادعب هک مهدا میهاربا

 یشاداد و تورث ندیشخب هب عورش زورنآ یادرف زا .دش رایشه و رادیب هک یبش
 دازآ ار همه «تشاد نیرز هسبلاو هرقن یاهزرگ هب زهجم مالغ لهچ «دومن دوخ

 میهاربا و دندیشک یم فصشهاگ راب برد لباقم رد هورگ هورگ ءارقفزور ره «دومن



 دادیم لگر طع یوب شنت هکیدرم ۵

 ردیمآ زور هد ان هتفه كي ضرع رد «دیشخبیم یزیچ اهنآب كي ره روخرد مهدا

 «تشاذگ نابایب و هوک هبرسهنهرباپ و هنهرب رس یل ومعم سابل تسدکیابتشادن طاسب
 تورگزا دنا ودبهکتسا یسکدهاذ,تسادهذفی رعت ناتساد نیا هجیتن

 .دشکب تسد شادآ و تنی ز ءایند

 دادیم لگ رطع یوب شنت هک ی ورم

 نکسمیئابیزنز اسراپ یدرمیگیاسمه ردهک مدنا و خیملیثمتلا عماج بانک رد

 .دیآ یم وا غارس هب یبش ءدوشیم اسراپ درم قشاع ابیزنز نیا و «تشاد

 درم زا سامتلا و هیرگ اب دوب هدش قشع نونج راچد ابیز نز هکیئاجنآ زا
 یتقشمره هب «هدوب زین درجمونا وج هک اسراپ درمیل و «دنک یملاصو یاضاقت اسراپ
 .دنک یم نوریب هنا زا ار وا و دناریم دوخ زا ار نز نیا دوب

 .دادیم لگ رطع یوب هشيمه اسراپ درم نیا ندبو نت «زور نآ .یادرف زا

 ولج دناوتب هک ت سا یسکد هاذ ؛تسا دهذ فی رعت ناتساد نیا هجیتن

 ۱ .دریگب اد دوخ یناوهش یاهسوهویوه
 .میوریم دهز زا نافرع فیرعت غارسب ناتساد ود نایب زا سپ الاح

 لوصو یارب ار كلاس تقیرط تاماقم زا كيره رد (ا)ككولس
 دهز یضتقم ع رو هک تسا ورنیا زا «دنک یم دمقسم رگید ماقم هب

 كرت و درامشیم یئاطخ ره ءاشنمرس ار ایندهب هقالع یفوص .تسا

 .دنادیم یریخ ره ةمشچرس ار ایند

 ۰ ۲۷۳ هحفص ینغ رتکد - نافرع خیرات -۱
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 مانب افرع زا یکی. : دناهدرک یتوافتم یاهفیرعت دهز زا افرع

 ندوب یلاخ و ایند كلم زا تسد ندوب یلاخ كهز : دیوگ یم دینج

 ۰ .تسا عمط زا بلق

 تساینتخاسب یاهدرب هچنآ هک سوسفا

 تسا ینتح انشن مامت اههتخانشپ

 تشادرسب دیاسب هچنآ ره یاهتخادنا

 تسا یتتخادسنا هچنآ ره یاهتشادرسب

 زا تسا سفن ظوظح كرت دهز :دیوگیم افرع زا رگید یکی

 یتعمنیاب تسه یسفن ظح دهز دوخ رد اریز .تسه ایند رد هچره
 شیاتسبلاج زین و ینورد شیاسآ و رطاخ تحارتسا بیس دهز هک

 دزن رد مارتحا و هاج بجوم و دهازهب تبسن مدس باجعا و
 .تساپنآ

 و «ه» و «ز» تسا فرحهس دهز» : هتفگ یزا رذاممنب ییحی

 .«ایند»ی رت «د» و «یوه» كرت «ه» و تنیز» كرت «ز» اما و «د»

 ینعی .تسا دهاز دشاب ادخ هجوتم هک یسک دندقتعم افرع

 یہجوت یزیچهب رگید «دشاب ادخ یور هداملاقوف زکرمت یققو

 و نهذ هداملاقوف نک رمت ینمی مزیتونپیهدوخ هک مینادیم «تسین

 ًامئاد تلاحب «دومن مزیتونپیهدوخ نیمت الاس یتقو «هاوخوترپ»
 مزیتونپیه صاخشا یور تاشیامزآ و دمآ دهاوخرد مزیت ونپیهدوخ
 هسلخ تلاح زج زیچچیپمب هدش مزیت ونپیه هک دهدیم ناشن هدش

 .درادن هجوت مزیت ونپیه و

 .دشاب یم مزیت وئپیهدوخ یارب نیرمت نیرتپب دهز نمظنب

 یاهیئابیز و شیالآ و تنیز هجوتم شراکفا صخش یتقو اریز
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 یتقد «تسا سوه و یوه هجوتم شراکفا یعقو , تسا یگدنز
 دوخ رکف دناوتیمن تسا ایند یابیئابیز و اہقشع هجوتم شراکفا

 دیآیمن رد یلاع رکف زکرمت تلاحب شنطاب رومش .دیامن زک رمتم ار

 ایندزا ار دوخ رکف ,ریمض و نلعاب ردهچ و رهاظ رد هچ هکنیارگم

 مزیت ونپیه دوخاب فراع هک متسین هدیقع نیا رادفرط نم

 تاروتسد یارجا هکلب .دشاب هدیافیب و تیصاخیب .ریگهشرگ

 زک رمتهب ندیسر یارب منادیم نیرمت و شزرو عونکی ار ینافرع

 هذاملاقراخ یرکف و یحور تردق و غ وب داجیا هک دايز رکف

 ایندرب تسا رداق صخش هک تسا تلاح و تروصنیا رد و دیامنیم

 همههب دناوتب .دشاب هتشاد طلست دوخ طیحم یایندب لقاال اي و

 ۱ .دسرب دوخ یناسنا تگرزب یاهوزرآ

 یلو «دشاب هتشاد یناراد و تورث دیاب هاوخوترپ مدقتعم نم

 عقومب و اجب «دنکب لد دوخ یئاراد زا تحار دناوعب «دشابن داتمم

 .تورث «دیامن تدعاسم و كىك ناجاتحمب «نارگیدب «دنک جرخ

 راکب مدرم و هعماج هافر و یتخبشوخ و تدامس هار رد ار هو

 نتخیررودهب یلعف یایند رد دیابن دهز موبضم نم ظنب .دزادنا

 و ندوبندأتعم «مپم هکلب «دشاب یئاراد و تورث همه نداهداپرب و

 ". تسا ندوبن فیثک و سین

 رقف - مراپچ

 ؟دشاب ریقف ,هاوخوترب» دیاب ارچ

 ؟ تسا روآنایز یدنمترث رگم
 ؟ دشاب هتشاد دناوتیم ینایز هچ یدنمتورل



 هراب رد دعب و میوگیم شف هرابرد ار افرع دیاقع ءادتبا نم

 هدیقع افرع .درک مهاوخ ثحب نیفلاخم و نیقفاوم هدیقع یگنوگچ
 :دراد هارمه زیچهس یرگناوت و یدنمتورث «دن راد

 نت جنر ١

 لد لغش بآ

 باسح یتخس ۳
 یر وآعمج یارب دنمتورث هک تسنیا «نتچن ر» زا ررظنم

 ششوک و شالت دیاب زور و بش نآ دایدزا و یرادهاگن و تورث

 تقشم و جنر ؛دهدب تسدزا ار ششیاسآ و كاروخ وباوخ «دنک

 تفگ نمب یزور دنمت ورث نیرشان زا یکی .دیامن لمحت ار ناوارف
 اجذاب مرادن تصرف مه رابکی یلاس یلو مراد الپ و ایرد رانک نم

 . مت نب ی سس .

 یارب ءدشاب روطنیا اهیضعب یارب گا ؟تسا روطنیمه ایآ
 شیاسآ وهافررد رثکا هکلب .تسین روطنیا مه نادنمت ورث زا یخرب
 ششرک و راّکهب تداع هکیناسک درک شومارف دیابت یلو .دنتسه

 شوک و شالت «دنرب یم تذل دوخ یاهشالت زا «دناهدرک تیلامف و

 .دیآیمرد یمرگ رس و حیرفت یعون و لکشب یهاگ .راکو

 رگف شمارآ مدع «تسا راکفا لافتشا .«لدلغش» زا روظنم

 لوفشم شراکفا یتسیاب زور و بش دنمت ورث صخش اریز «تسا

 باسح لاحرد امْئاد .دشاب باتک و باسح و جرخ و لخد «هبساحم

 <: حما نرو عفن و

 دانا ا ا وو ناف تا و را ر
 هک اجنآات ار دوخ یبهذم فیاظو ایآ ؟تساهداد ار دوخ ةوکز و

 یتقو موس قش نیا ؟تساهداد ماجنا دشاب یم یدنمت و رٹ هب طوب رم

 .دشاپ هتشاد تمایق زور هب هدیقع یصخش هک دوي دهاوخ حیحص



 را ۱ 2
 یتخس ات دوب E راک رد ۰ یاهبساحم دشابن یتمایق زور رگا

 .دشاب هتشاد

 ورا ىه ر قف

 سفنتحار -ا
 لد تفارف -۲
 باسح یکبس -۳

 تحار» زا روظنم تسا یرکف شمارآ «لد تغارف» زا روظنم

 «درادن یتورث هک یسک اریز .تسا یمسج شمارآ و شیاسآ «سفن

 باسح نامه «پاسحیکبسدا ووظنم و دنکیمن مه ششرک و شالت
 .تسا تمایق زورهب هدیقع . نآ i میدم هه با تمایق زور

 : یملع رظنزا رقف یسررب

 زک رمتداجیا طقف «مزیت ونپیهدوخ يماع رظنهطقن زا رقف یلو
 نامزاسو هسسوم «كالما «هناخراک اههد هک یدنمت ورث «دنک یم رکف

 هن وگچ .هاماعم فرط اهرازه ارابجا .دنمراک و رگراکاهدص و دراد

 سلا رد مه .یرفن زد رمت رگا .دشاب هتشاد رکف زک رمت دناوتیم

# 

 : تسا هاسکآدوخ رد لمةف مه کف لک سمت نیا دروآ ا نی رمت

 نطاب روحش هاگچیه یدنمت ورڈ نصخش قید تیا رهاظ روعش رد

 درب رم ناف ةا نکن تنش نهار و تم فاكر و

 نوریب هماال ودزیرب نوریب دوخ هاگآدوخان زا تسا یدنمت و رٹ هب

 .تسا تورث نتخیر نوریب «یدنمت ورث راکفا نتخیر

 و يېج و7 یہ یهاگآدوخ رد مزیت ونپیهدوخهب ندیسر یارب

 یفاسک یدنمت ورث هب ندوبنداتعم «تسا یفاک تورث هب یئانتعای

 یکی ششوخ و راد اکوب هفسلن قبط هک درک شومارف دیابت .تسا

 اریژ ,تسا ندش مزیت رنییهد وخ ینعب تی دحاهب نتس ویپ یامهار زا

 4 دل ی 2 و رەت دوخ راک رد یاهدننک راک ره
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 هک رقف» : درس ون ید نافرع خیرات باتک رد ینغ مساق تک د

 رظنب و تفای عیسو ینعم چیردتب دوب یدام ءایشا هجوتم ءادتبا رد

 و راتنگ رد رتشیپ لاح و دجو هام هک دعب یاههرود نایفوص

 هکلب .تسین انغ نادقف لمقف یعقاو رشف «دوشیم هدید ناشراتفر

 یرمت دیای یفرص باق مه ینمی «تساانغهب تبغر و لیم نادقف

 ار دوخ تاهابمای یفوص هک تسا ینعم نیا رد و شتسد مه و دشاب

 زا دیاب نیقف هک تسانآ م وغم ا دمأت يم «شیورد» و «ریقف»

 .دشاب ران رپ دنک فرحنم ادخزا ار وا هک یلیم و رکف ره

 یناسق و اقرعیارب یرثّوم و هدنزرا رایسب زک رمت هطقن ادخ

 دو رادز ادخهب هدیقع هک هدعنآ یلو دنراد ادخهب نامیاهک تسا

 دیاب دنند یسررب یملع رظنهطقت زا ار نافرع .دنهاوخیم طقف "

 زگصتهب ندیسر یارب یمہم شقن رقف هک ,دنشاب هتشاد هجوت

 و قیمع مزیت ونپیهدوخ اب و ینافرع هسلخ ای یهاگآدوخان رد رکف

 . دراد یمئاد

 : دسیون یم نافرع خیرات باتک رد ینغ مساق رتکد

 «دشاب هدنکفا اپ زا نوک ود نیلعن هک تسانآ قداص یفوص»

 «یقیقح رقف» ینعمو ترخآزا مه و دشاب هدنگ رب لد ایتد زا مه ینعپ

 چیه هکیروطب تسا یراع دوخ یتسه زا «یرقف» نینچ تسا نیمه

 نیا هب ریقف «دهدیمن تبسن دوخب ار یتفص ای یساسحا ای یلمع
 هتشاد یروص ماقم و هاج اپ دشاب مه دنمتورث تسا نکمم ینعم

 .دیآ رامشب ارتقرقفا ًاحور لاحنیع رد و دشاب

 : رفف هرابرد ثحب هجیتن

 زا موس دنب «یدنه شورهب مزیت ونپیهدوخ .لبق تاحفص رد

 اگ ویامراک ودوب «اگ ویامراک» زا ترابع ثیدحا هب نتس وب دنب شش
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 رد موادم ندرک راک .ندرک راک قیرط زا ندش مزیتونپیهدوخ ینمی
 راک زا هتشر نامه رد هداملاقوف زک رمت داجیا صاخ هتشر كي

 هسلخراچد راک عورش ماگنه اہلاس زا سپ هدننک راک هک .دیامنیم
 تراس اپ شراک هجیتنرد و دوشیم دوخ راک صوصخم زکرمت و

 «نادشمرته «نازانهمسجم «ناشاقن .دباییم همادا یدنننه و

 همه «ناطایخ .ناراکتبنم «نارگنهآ «ناراجن ریظن .نارگتمنص

 یزیچ .دننکیم تسرد یزیچ یلکشب و یوحنب هکیناسک همه و

 نانآ لمع ماجنا اریز «دنوشیم مزیتونپیهدوخ رورمب .دن زاسیم
 .قرف یدنمت ورث اب ندرک راک .یلو .تسا رکف زک رمت نیرمت ع ونکی
 راک اب مه ام یضعب .دن روآیم كگنچب هدروآداب تورث یخرب «دراد

 میسقت هتسدودب مه هورگ نیا «دنوشیم دنمت ورث ناوارف ش ششوک و

 تورث زا هک دن راد یکتسیاش و رومش ردقنآ هک هتسدکی دن وش یم

 دوخ تورث هدرب و مالغ و دننک هدافتسا تسرد و حیحص هار رد دوخ

 دننک یموجتسج تورث سفن رد طقف ار تذل رگید هتسد و دنوشن

 تسا نکمم «دن رب یم تذل تورث غلبم و رادقم و نازیم دوجو زا و

 یلو .دنشاب جاتحم و هنسرگ یهورگ نادنمتورث لیبقنیا راوج رد

 دنناوتیمن و دنتسین یکمک هنوگچیههب رداق نادنمت ورث زا هتسدنیا

 دوخ نادنمت ور لیبقنیا دننک رظنفرص دوخ تورث لایرکی زا

 «دنشاسب یم یناور یرامیب یعوش راچد ,دنتسه «زرون» یع ون

 هچنآ زا هک تسا یسک فراع «یتسرپلوپ یرامیب «تسخ یرامیب

 .دنک یشوپ مشچ درادتسود رتشیب هچنآزا صوصخب و دراد تسود

 «ینارگن «بارطضا راچد هک انآ نصوصخب یناور نارامیب یارب

 یناور' شزرو نیرشہب دنتسه نآریاظن و تلجخ «سرت «یناشیرپ

 .تسا تالیامت و نورد یاههتساوخ اب تفلاخم

 یفاک دیتسه دنمتورث رگا امش .دینکب دیاب راکچ انش اما و
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 هدافتسا بسانم یاج رد دوخ تورث زا دیشابن تورثهب داقمم تسا

 دننک یم یشوپ مشچ تورث و لوپ یروآعمج زا لیلدنیاب افرع
 دنهآوخیم .دنسرب مزیت ونپیهدوخ زا رتالاب هلحرمب دنهاوخیم هک

 .دنزاس كاپ رکف لافتشا عون ره زا ار دوخ نطاب رومش
 یکی .تسا راختفا ثعاب رقف افرع هدیقعهب : راختفا ثماب رقف

 و فرش ءادررقف» : هتفگ صاوخلادمحا نی میهاربا مانب افرع زا

 تمینغ و نینموم رویزو نیقتمجات و نیحلاص تنپز و نیلیمرم سابل

 و ناراکهانگ نادنر و .نیمیطم رگنس و نیدیرم یوزرآ و نیفراع
 ةدنناسر و تاجرد عفار و تانسح ةدننک كگ رزب و ناهانگ هدننک کاپ

 «.تسا راربا و ءایلوا تامارک و تایاغب

 ماقم و هاج بحاص دنمتورث و تورث هزورما مينادیم یلو

 تسرد داصتقا ملع رظن هقن زا دیاش .تسا ملظ و روز و تردق و
 و ینادراک .تقایل .یرایشوه هناشن یدنمتورث یهاگ اریز .دشاب ۰

 ییظن یرادهیابرس تگرزب یاهروشک رد هکنیاامک تسا تیریدم

 یتقایلیب و یلقعمک .یشوهمک هناشن رقف و تسا روطنیمه اکیرمآ
 نوماریپ ثحب دراو و میهدیم همتاخ اجنیمه رد قف ثحب هب .تسا

 .میوشيم قیمع مزیت ونپیهدوخ اینافرع یوسبدومص هلپ نیمجنپ ربص

 ربص  مجنپ

 رص زا یناتساد

 ناگیاسمه نیسحت و مارثحا دروم «نیثوک اه» مانب نپاذ نف ناداتسازا یکی



 ربضذا یناتساد ۱ ۱ "۳

 دبنارذگ یمیشیالآ یبو یکاپ اب ار یگ دنز اریز دوب

 یکیدزنرددندوب یشورف هیذغابحاص شنیدلا وهک ینپاژ یابیز هزیشود كب

 ناشرتخذ هک دنتفایرد هاگ ان هبیزور شردام و ردپ « درکیم یگ دنز نیئوک اه هناحخ

 ' یسک هچزا هک دیوگبدوبنرضاح هج وچیههب رتخد .دندشینابصعءرابسب .تسا نتسبآ
 یتحاران وسرت اب تبقاع ؛تسا هدرک هلماح ار وا یسک هچ اب ؛ تسا هدش هلماح

 ۱  «تساهدرک هلماح ارم نیئوک اه»:دبوگیم رایسب

 نوچوءدنتفر نیئوک اه نذ داتساغ ارس هب رایسب بینابصعو مشع اب نیدلاو

 «دوطنیا هک» :تفگ طقف و درک ت وکس داتسا ؛دنداهن نایم رد یواب ارع وضوم

  .دندرپس شتسدب و دندرب نیئوک اه دزن .دمآ ایندب هچب یتقو

 مدرم همه دعبب زورنآ زا ؛دورب داتسا تیثیحووربآ هک دش ثعاب قافنا نیا

 زا ؛درک ربص و دشن تحاران داتسا اما «دندرک یم هاگن وا هب یمارتحایب مشچ اب

 لاسکی تدم ات درکیم كشح ورت ؛درکیم هبذغت ار هلدوک «تفرگیم ریش ناگیاسمه

 ۱ .دوب لوغشم كدوک یراتسرپ هب زور هنابش

  یرود تسناوتیمن ناوج ردام تشاد تسود ار هچب ردام «تشذگ لاسکب

 .دیوگب دوخ نیدلاو هب ار تقیفح تفرگ میمصت هرخالاب «دنک لمحت ار دوحخ لفط

 رد هک تسا یناوج درم لفط یعقاو ردپ» :تفگ شرداموردپ هب ابیز هزیشود

 ۱ «تسا هدش هلماح وا زا ارهچب و دنک یمراک اهشورف یهام رازاب

 و دندومن یهاوخ ترذعم «دنتفر نذ داتسا نیئوک اه دزن ًاروف ردام و ردپ

 ۱ .دنتسا وخ ار لفط

 ادیپتاجن یرادهچب تافاکم زا و داد اهنآب ار هچب تبغرو لیماب نیئوک اه

  «زوطنبا هک »:تفگ طقف دزک ردامو ردپ میلست ار هچب هک یماگنه یل و ؛درک



 ۳۳ . . مزیت ونپیهدوخ

 هزیشودزا هکنیا یلرب ؛نذ داتساءادتبارد .تسا ربص زا یاهن ومن الابناتساد

 نیا اب .تسا هدشن هلماح نم زا امش رتخد هک د رکن عافد دشاب هدرک تیامح ناوج

 «دوب هدرک هلماحار وا هک ینا وج زا مه و درک تیامح رتخد زا مه ؛دوخ یراک دف

 دنک یم نشور ار تفیقح ًارثکا ربص یلو
 كگ رزب هغبان ینادرگ راکب درفم ناولهپ ملیف رد دیاش ار ناتساد نیا ریظن

 .تسا ریز رارقب نآ هصالع هک دیشاب هدید یقطنم ناما امنیس

 د رفم نا ولهپ ربص و یراک ادق

 ناولهپ یعقاو نایئادف زا هک تشاد دنمورین و ناوج یاهچون درفم نا ولهپ

 ظفح یارب درفم ناولهپ «دننک یمهراپ اد ناولهپ هچون دزمان تراکب نانزهار «دوب

 «دوشیمهاگ [ارجامزا یتقفوناوجهچون «دنک یم جاودزا وا اب رتدیوربآ و تیثیح

 هجیتن«دنکیم تحیصندرفم نا ولهپ هچ ره ءدنک یم تدوعد یتشک هب ار دوخ داتسا

 دوشیمترپ ناولهپ ساوح «هرظتنمریف فداصت كي تلع هب یتشک نمض «دریگ یمن

 رثارد دعب یدنچ یلو دنکشیم ار داتسارمک و دشک یم الاب ار داتسا هدنک هچون و "

 تراکبنم» هک دیوگیم ناولهپ هچ ون هب یلصا مرجمجیهم رایسب یئداوح ندمآ شیپ
 .«عدرک هراپ ارت دزمان

 نایچاشامتنامشچ ثکشاو «دنفایم داتسا یاهونازهبیگ دنمرش لامک ابهچ ون

 ۱ .دنک یم رپ ار ملیف

 هراب رد خیرات و اهناتسادرد .دینیبیم ار ربص هجیتن امش زین ناتساد نیا رد

 الاحلاح رهب ؛دیشابهدرک یتاعلاطم دیاش اهراک ماجنا ردتعرس ای هلجج ربص جیراتن

 میزادرپیم افرع رظن زا ربص فیرعتب



 ل ل ا ل ۰ب۰ب۰پ۰پجپجپ-پ

 .درفم ناوله ربصو یراکادف . ۴۵
ma. 

 ..دشاب هتشاد مه لمحت و ربص دیاب رقف لاحرد «وجوت رپ »

 .تسا یناور نیرمتو شزرو نیرتہب یلو تسا لکشم و تخس ربص

 تعفتم نپ دهد نیریش ٌهویم تبقاع نکیلو تسا خلت بص

 یهاگ و تسین زیاجب هشيمه ربص اریز «تسا یسررب لباق ربص

 ماجنا" رد دتفایم قافتا یهاگ «تسا شخبدوس و مزال رایسب مه

 نتاج ثگرزب نایز و ررض دوش ثگنرد و ربص هظحلكي رگا روما

 و ررض دشابت ریص رگا مه یهاگ و دیآ رابب تسا نکمم یلام و

 ۱ .دمآ دهاوخ رابب ثگرزب نایزا

 نمض یناور و یحور یلاعت جیاتن ندروآتسدب یارب یلو
 اریز «دومن هشيپ زین لمحت و یبص یتسیاب مئاد تسرامم و نیرمت

 هجنیتن هب دوز یلیخ تسا نکمم اهیضعب ؛تسا توافقم اهدادعتسا

 . رت ید یخرب و ںید اهیضعب دنسرپ

 ده دن ۳ ربص وچمه یئایمیک دیرفآ قحایمیک نارازهدص

 "یناور ثاب رض هظحلره و زورره هک یلعف ینیشام عامتجا رد
 و ناناوج .نارهوش و نانز .دسریم امب نایفارطا و ناتسود زا

 و قشاع و رهرش و نز تنایخ شوختسد زورره هک یناناوجون
 .دنناسریم یرامیب و یشکدوخهب ار راک هکیئاج ات دنوشیم قوشعم

 یابصغ .تسا تابجاو زا ندرک ربص نف شزومآ و ربص نیرصت
 رد یدودرم «اهیگتسکشرو .یونعم و یدام یاهتسکش زا یشان

 ناوتن ربص یوراد اب نج ار ایماکان و اهتیقفوم مدع «تاناحتما

 .دیشخب شمارآ



 شم ۱ مزیت ونپیهدوخ

 ربص رد تلاحهس

 :دی ایم شیپ تلاحاس ندرک ربص یا رب

 تسا هجوتم یبوخب وجوترپ تلاح نیا رد :لماک یهاگ[- لوا تلاح
 و ررض دنک هلجع رگا هک تسا هجوتم الماک و دنمرب هجیتن هب ات دنک ربص دیاب هک

 و اههام ار مزیتونپیهدوخو اگ وی تانیرمت یتسیاب وجوترپ الثم : دید دهاوخ نایز
 هک ینادنز و رامیب ای «دسرب هجیتن هب رورمهب ات دشابهتشاد ربصو دهد ماجنا اهلاس

 یرایسبودوش مامت نادنز نارود ابو دوش هجلاعم مک مکات «دنک ربص شمارآ اب دیاب
 ربص دیاب صوصخ نیا رد و اجنیا رد هک دنادیم شدوخ صخش هک رگید دراوم

 ۱ ` . دوش لصاح هجیتن ات دنک

 وصوترپ دیآبم شیپ یمضو مود تلاح رد :یهاگ آ همین مود تلاح

 صصختماب تروشمهب جایتحا دراوم لیبقنیارد دیاش «هنای دنک ربص دیاب ایآ دنادیمن

 دنادیمښ ًاقیقد و تسا هاگ آ همین وجوترپ ربص هرابود تلاح نیارد لاحرهب .دشاب
 رفن دنچ اب تروشم نآ لح هار نیرتهب هک هناي دنک ربص دیاب ایآ هک تسین نئمطمو
 .تسا هبرجت ايو دنمشناد یصصختم

 دناوتیمن هجوچیه هب وجوترپ موس تلاح رد :یهاگ مدع - موس تلاح

 هدنیآ رد هن ای دهدب ماجنا ار راک نیا ایآ «ریخای دنک ربص دیاب هک دهدب صیخشت
 یئوگ شیپ ولافیاهباتک ریاس و ظفاح باتک «نآ رقاب هراختسا ؟دمآ دهاوخ شیپ هچ

 ؟هناپتسبوخ نزای درم نیااب جاودزا ایآ ؛تسا هدمآ دوجوب عیافو لیبقنیا یارب
 هدیقغو هراختسا هتبلا ؟هبای تسبوح هلماعمنیا ماجنا ای ؟هناب تسیوخ ترفاسم ایآ
 و قبقد دننادیم تافارخ ار نآ رثکا هک« تسا یحوزو یبیغ مولعهب طوب رم نآ هب

 لاحرسهب تقیقح هبا فداصت هب هراختسا یهاگ هک هدانفا قافتا یلو ؛تسین یملع

 شیامزآ رابدص رهرد هک تسنآ یملع بلاطم و مولع یلو «؛تسا هدمآ رد تسرد

 .دشاب تسرد هجیتن رابدصره



 ۳.7 جمجس_جسجسچ ۴۴۹۰با

 رتشیاب نتسب دلک وت - مالغزا لک وت شزومآ . ۷

 :مالغزا لک وت شزومآ

 «هدرکیمیور هدایزو هفلابم یلبخ لک وترد هک تسا افرعزا یکی مان «قبقش»
 یمیظعیطحف خلبرد هک دسب بون یم ناشیا هرابرد های والا رک دت باتک رد راطعخیش

 رایسبهک دنیب یم رازابرد ار یمالغ قیقش «دنررخیمار رگیدکی مدرم هکیئاجات «دش

 ینیبیمن رگم «یمرخو داش نینچنیا ارچ «مالغیا دسرپیم وازا «دوب نادنخو داش

 طلاب هچ ارم : دهدیم با وج مالغ دنراد یعضو هچ یطحق و یگنسرگ زا مدرم هک

 مهاوخنهنسرگ نمو دراد دايز هلغو صوصخم یهد هک متسه یسکةدنب نم هکاریز

 هلغ رابنا هک شیاقآهب لک وت اب مالغنیا تفگ دوخابو تفر ورف رکف هب قیفش .دنام
 «مشاب هتشادنشمارآارچ ونهب لک وتاب نم سپ ایادخ «تسا شوحخ نینچ نیا دراد

 دحهب لک وتردو داهن قمار هب یورو درک هبوت زور نامه «مروخب هصغ دياب ارچ
 .متسه یمالغ درگ اش نم تفگ یم هشیمهو دیسر لامک

 رتش یاب نتسب و لک وت

 اردو رتش نم زبمفیپ ای تفگ ودیسر (ص) ربمغیپ روضح هب یزدب یبارعا

 لوادیابوت هدنوومرف (ص)ربمغیپ ؛مدرکادخرب لک وتو مدرک اهردجسزا نوریبرد
 ..یدرکیم مهادخرب لک وت دعبو یتسبیم ار رتش یاپ

 شالت چیه صخش هک تسین نیا لک وت ینعم هک دوشیم هجیتن تیاور نیازا
 ناتسادود نیا رک ذزاسپ الاح ءدنکادخرب لک وت طقفو دنکن یگ دنزرد یششوک و

 ۱  ؟تسیج لک وت فیرعت مینی



 ۳۹۸ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 یرازباو بابسا ؟تسا یرازبا و بابسا هت وگچ ؟تسیچ لک وت

 لک و7 ؟ذراد قیمع مزیت ونپیهدوخهب ندیسر رد یشقن هچ لک وت مانب

 شمارآ داجیا رد رثؤم رایسب یاهلیسد و رازبا اي رگزجعم یئوراد
 یصخش مارآ ا تسا یناور یمارآات هن وگ ره دض شمارآ و «تسا

 .درادرطاخ هغدغدو با رطضا «درادرکف یگ دنک ارپ وتعشت هک تسا

 تداسح «دزوسیم قلج و قاد و قلح بایمتلا رد هتسرگ یگرگ دننام

 ینوردو یناور یاهراشف یرجم و رک ون رایتخایب «یبلطهاج «عمط

 .تسا یمارآان هناشن «ندوب

 رد یداش و طاشن داجیا یوراد ,تسا شمارآ یوراد لک وت

 .تسا ریمض

 رد: ار دوخ شالت تيان نم» : دنکیم نیقلت دوخهب هاوخوت رپ

 مهاوخ شات مه زاب مدنشن قفوم .رگا.یلو مروآیم لمعب تیقفوم هار

 منپمجهب» ؟!مدشن قفوم رگا یلو .هرابدنچو ات هراب ود درک
 همدقمنیا زا سپ «دوربتسد زا دیابن نم طاش و شما رآ «مدشن هک

 .مزادرپ یم لک وت فیرمتهب هاتوک

 هیلالوک وم هک «تلاک وهزاقتشم تسا یتغل لک وت : (۱)لکوت فیرعت

 .دوشیم هدیمات «لک وتم» وا هبآ لو و «لیک و»

 : دراد هجرد هس لک وت

 یقیقح لیک وهب لک وتم هک تسانیا زا ترابع لکوت لوا هجرد

 .ینخ رتکد هتشون مالسا رد فوصت خیرات باتک زا لکوت فیرعت ١

 . هدش ءاطعا «دش هداد ینعی ضوقم ب ۲



rTلک و ت ۳  

 واهب ار دوخ و دشاب هتشاد لماک نانیمطا و قولو تسا ادخ هک

 .دنک ضیوفت و میلست
 ادخ ماتم رد (هاوخوترپ) لک وتم هک تسانآ لک وت مود هجرد

 ار یسک ردامزج لفط اریز .دوخ ردامهب تپسن دشاب یلفط دننام
 وا ريغ یدحاهب و دنکیمنور یدحاهب ردامب زج و دسانشیمن

 لک وتنیا و تسا لسوتم وا تیانع لیذ هب هشيمه و درادن نانیمطا
 رد رایتخا نودب لفط ینمی تسا یرطف ةزيرغ مکحهب ضیوفت و

 هکیلاح رد «تسا هجوتم ردامهب یلکشمیهاپ ۀپجاوم رد و لاحره
 و قو و باب زا رایتخا یور زا و رومش مکحب لک وتم لوا هچرد رد

 .تسا هجوتم ادخهب نانیمطا
 هک تسانآ زا ترابع «تسالک وت تاجرد نیرتالاپ هک موس هجرد

 تسد رد هدرم لثم ًانیع لیکو لباقم رد هیفوص حالطصاب لک وتم
 یتح «درادن یریب دت چیه «تسا ضحم ینان لک وتس و تسا لاسغ

 لک وتم هچرگا مود هچرد رد هکیلاح رد دنگ یمن مه لاوئس و اعد

 رد و دیآیمرب بلط و اعد ماقم رد یلو تسا میلست و هرادن ںیہ دق

 تسانیا لک وتمریغ اب وا قرف و تسا یقاب رایتخا لک وت لوا هجرد
 .دراد نانیمطا ادخ ینمی لیکو یهاوخریخ وتردق و ملعهب وا هک

 بسک یارب هاوخوترپ هکتسنیا لکوت زا روظنم هداس نابزهی
 طقف و طقف .دنکن یشالت هنرگچیه دوخ یگدنز یاهزاین و جاتحیام

 سپ «هدیرفآ ارم ادخ نوچ دنک لالدتسا و دشاب هتنشاد ادخهب دیما

 یادرف رکفب هاوخوت رپ لک وت تلاح رد «دوپ دهاوخ نم هد یزور وا

 یاهشوگ رد سپس و درچیم رازفلع رد هک یواگ هیبش «تسین دوخ

 ایآدنکیمن رکف تقوچیه و دیامنیم راوخشن هب عورش و دبارخیم
 ؟هنایدش دهاوخ نبس نیمز رد فلع ای ؟هنای دیراب دهاوخ ناراب ادرف

 رضاحلاح رد یلو .دش هتفگ لک وت هرابرد میدق یافرع دیاقع



 Pre مزیت ون يھهدوخ

 تسد یزورما عامتجا رد نم رظنب ؟درک دیاب هچ یلعف عامتجا رد
 ندرکن رکف زیچچیههب و نتسشن یاهشوگ و نتشاذگ تسد یور

 و نایفاطا طاعب .دوخ رطاخب یناسنا درفره «تسین حیحص

 .دشابن صیرح و نارگن یل و .دنک ششوک و شالت دیاب .دوخ عامتجا
 بلس و اضر و میلست و لک وت هلئسم نافرع بتکم رد لاعرپب

 مزالهک دراد سفن نتشک و سفن اب رایسب طابترا شیوخ زا رایتخا

 سفن هب عجار و مینک یسررب سفن هرابرد ار افرع هدیقع تسا

 .مینک وگتفگ دوشیم تبحص دایز نآ زا هنازور هک

 : سفن هرابرد هیفوص هدیقع

 تسا هدرم یک دا تساهددژا فن

 تسا هدرسفا یتلآیب مغ زا

 یارب یصوصخم ؛قیرط جیردتب هیفوص ناگرزب و نایاوشیپ
 هک «دناهداد بیت رت كلاس یحور شرورپ. و یقالخا تیب رت و تضایر

 ترابع هک تسه یدساف و دب رصنع ناسنا رد هک تسئیا نآ ساسا

 يام هک دب رصنع نیا و تسا وا باوخوروخ و یناوپمش حور زا

 .دوشیم هدیمان سفن تسا تاوپش و سوهویوه
 عبنمو درادیم او تاوپش و تاذل زا یوریپ هب ار ناسنا سفن

 .تسا رورش و دسافم و همیمذ قالخا

 عنام و لئاحهس ناطیش و ایئد دوخ ناثسدمهاب شک رس سقت

 .قحهب لاصتا هار رد ددنانا ثگرزب

 رکا ؟تسا د:ورف « ودیب یل» نامه سفندک تفگ ناوت یم ایآ

 ؟تشاد دهاوخ یشقنهچ ناطیش مینادب «ودیبیل» ار سفت

 ناسنا بی رق ددص رد هشيمه ناطیش ؟تسیک و تسیچناطیش»

 «تورمش لماعهس هدنیامف سفن هک تسنیا سفن و ناطیش قرف «تسا



 سفت هرابرد هيف وص هدیقع ۳

 دپ راک لکیث ره و ع ود یه رد نالطعیش یلو تسا ندیپاوخ و ندروخ

 .دراد تلاخد یتسردان و ناف و

 « ودیب یل» ار ناطیش و سفت هعومجم نارتب دیاش نیارپ انب

 .دشتسه ین ورد لار و تخانش تروص ره رد و لاحرہب .دیمان

 قوم نشو تالار امت یوم و کردا مار ناسا مار نیا هک

 ۰ . دنه ذد یم

 یضم .ندییارخ و ندروخ و یناومش تالیامت ءاضرا ًاعقاو ایآ

 دنتکیملیصحت «دننک یمراک «دننک یم شالت ایتد مدرم همه ؟دنتسه

 و دنفک قشع پوخ و دن روخب بوخ هک دنشک یم تمحز هرخالاب و

 ؟.دناهتسذاد رش و دساف ار لءاعهس نیا افرع ارچ سپ «دنپاوخپ بوخ

 لا دعا دح رد ندید ۳ ۶و ندرت و تا وحش ءاض را نم ٌةهدرقع هب

 یلو «دناهدرک دیئان و لربق زین بهاذم همه «تسا یرورض و مزال

 ها وخیم هک یسک هوالعب و تسا یتخبدب ثعاب انآ رد طارفا

 جراخ یداع مد سم نایمزا و دنک ادیپ یناحور هداملاقراخ تردق

 .ده دب تضایر و یتخسهب نت ,تسا روبجم دوش | شیپ و بهر «دوش

 سفن كرت زج یاهراچ دسرپ قلطم رکف زک رمتهب دهاوخب سک ره

 تا هدش سنن اب هزراب:هب یدایز تاراشا افرع بتک رد «درادن

 ناشنو تسا رک سېت و رکفت تدابع حاتفم» :دیوگ یم یرصم نونلاوذ

 تموادم هک ره «تسااهوزرآ كرت و سفناب ندرک تفلاخم «ندینسر
 .«حورهب دنیب بيغ ملاع «دنک

 . دوب نآ درک هک لضف تسخن» دن وادخ دی وگ یم یماطسب دب زیاب

 ار سفن» دیوگیم زین و «تشادرب نمشیپ زا ار سفن كاشاخ هک

 «ترضحهب متفر أنت و مدرک سفن كرت .درکن تباجا مدناوخیا دخب
 قوفام یامتردقهب صخش سفن نتشاذگ رانک اب هک تسنیا روظنم



 یلیخو دونشب شوگ نودب و دنیب هب مشچ نودب دناوتیم هک دسریم
 .گید تامارک زا

 ادرک دياب هچ سفن رب هبلغ یارب
 ثعاب دنک یم تیوقت ار هدارا هک یرهاظ لامعا زا یخرب ماجنا

 ریزرایقب دناهداد شزومآ افرع هک لامعا نآ و دوشیم سفن رب هبلغ
 ۱ : دنکتسه

 ندناخزامن -۱

 نهفگهزور -۳

 نتفگ رکذ ۴

 . ندوب اوزنا رد ٤

 ندرک رایتخا توکس ۵

 ماودهب رکذو تلزع و رحسو تمص و عوج

 مامت جنپ نسیا دنسک ار ناپج نامامتان

 او زنا

 ار اوزنا ؟ هچینمب «اوزنا» هک دبآ شیپ امش یارب شسرپ نیا تسا نکمم -

 ۱ درک نیرمت دیاب تقو هچو روطچ
 زا یریگ هرانک یهاگ و نتفرورف دوحخردو ندوب اهنت یاهشوگ رد ینمی اوزنا

 ار دوخ ندیباوخ ماگنه بش یتفو امش لاحرهب . دهدیم یضعم مدرم و عامتجا

 نتسشنتک اس یاهشوگ رد دیاهدرک مه اوزنا نیرمت دوخبدوحخ «دینک یم مزیتونپیه
 ۱ ۱ .دهدیم اوزنا ینعم مهنتفگ رک ذو

 .یگ دنز یلو « تسا هدارا تیوفت رثژم تانیرمتزا یکی توکس : توکس



  ندیباوخت و ندیباوخ ۱ 7۲

 نیرمت نیرتهب نیا دوجواب ۽ ؛ میشاب تکاس دایز میناوتب هک دهدیمن هزاجا یعامتجا

 یاس تم تو سا تم یاد

 . دبنک امت (ریخ)
 . دنتخود شناهد و دندرک' رهم دنتخومآ قح دارسا اد هکر ه
 . نتخود بناوآ بل نتف ذوک نتخومآ دزس (رنآ بیغ رس

 ندیباوخن و ندیباوخ

 یاهیگتسخ همه اریز «دنک یم مک یلیغار باوعهب جایتحا مزیت ونپیهدوح

 رگا ییاوخ مک اب هزرابم نیا دوجواب . دیامنیم عفر ار یبصع و یرکف «یمسج

 لیلد نیمهب تسا روم رایسب هدارا تیوقت یارب دشاب هتشاد نبرمت و شزرو هبنج

 ات شاب زیخ ره تفگ یم هاش هب هشیمه ناوریشونا رسیزو رهمجرذوب هک تسا
 .«یشاب اورماک

 تیوقت یارب یبوخ نیرمت نتساخرب دوز اهحبصو ندیباوعرید یمک اهبش

ربج دیاب رگید عفومرد ضوعزد یلو «تسا هدارا
 .دوشب یباوخ مک نا

 :تفگ .دمآرد یش ورد تولخب یک
 ؟یاهتسشن اهن ارچ

 .یدمآ ون هک مدش اهنن مد نیا :تفگ

 کش ار صخش قوف لمعچنپ نیرمت و ماجنا

 صخشلاح نآ رد و دناسریم قیمع مزیت ونپیه دوخ ینعی رکف یلاع

 تالیامت دنب و دیق زا و دشاب هتشادن تالیامت هب یہجوت تسا رداق

 .هلحیم دوخبدوخ دبای هبلغ سفن رب تسناوت كلاسیتق و و دشاب دازآ
 رگید تالیامت و نتساوخاب كلاس اریز دمآ دهاوخ شیپ «اضر»



 PrP ۱ مزیت ونپیه دوخ

 .تسا اضر نامه نیا و دیآشوخ دیآ شیپ هچره سپ درادن یراک

 :هدن راگن تایب رج

 یسکلآ مانب یسور نادنمشنادزا یکی تایبرجت وریپو ینیشنهلچ كيرد نم

 زور هس نابز راب لماکندشالاپ یاربو مدرن اذغهب بل زور لهچ تدمب نیروفوس

 تسدبهک یاهبرجت اههدزا یکی ؛دشزور ۴۳ ًاعمجهک مدادهمادازور لهچ ربءهفاضا مه

 ندروخنینمیهدشدای لصا جنپزا یکیهب طقف هاوخ وترپ هچنانچ هک دوب نیا مدروآ

 دروخناذغزور دنچوجوترپ یتقو .دوشيملمع دوخبدوخ رگید دراوم دنک لمع اذغ

 دوخ زامن «دوشیمزیخرحسوجوترپ و مک باوخ «دنوریم نیبزا تاوهش دوخبدوخ

 .دنک یمزین نتفگ رک ذهب ع ورشو دناوخیم ار
 زا هلحرم نیرخآ هک میزادرپیم «اضر» نوماریپ رد ثحب هب الاح

 .تسا هلحرم تفه

 اضر-متفه
 ناورهد نآ هصق نونکا ونشب
 ناهج دد یضارععا دنرادن هک

 هدیقع هب تسا سفن بی ذرمت و یقالخا شزرو هلح رمنیرخآ اضر

 ترابع و تسا ادخهب لماک تبحم ءرمث یبلا یاضقب اضر» افرع
 دتتعم و دشاب نکاس دن وادخ مکح تحت رد هدنب بلق هک تسانیا زا

 !عنص ملق رب یئاطخ هاگچیه و هدرکن طاغ تمسق رد دن وادخ هک دوش

 هدادهب و دربن دسح سپ هداد اجب هداد هچره ار هک ره وتسا هتفرت



 و دنیب هب ریخ ار همه دوش عقاو هچره هکلب دنکن ضارتعا ادخ

 ۱ .«دشاب یضار نآهب

 گز دبی فا نیو و
 دزاسیملوغشم هدنیآهب ار دوخهن و هراد یراک هتشذگب هن تسا لاح

 : یمور نیدلالالج لوقب

 قیرط طرشزا نتفگ ادرف تسین قیفر یا دشاب تقولا نیا یفوص

 : مینک یم هراشا افرع زا یخرب فی مت و هتفگ هب لاح و

 < اضق یخلت رد تسا لد ندوب داش اضد » هتفگ یرصم نونلاوذ

 یدامتالکشم مات لیاقم رد صخش ینمی «تسا یگرزب رایسب فرح

 مقشاغ .دشاب داش لاجره رد و هشيمه ںیم و ثگرم «یونمم و

 . شیوخ درد و شیوخ جن ررپ

  اعور تسد فراع هک ازم ار ینحم نیا نافرع بتکم رداضر

  یگا نیاربانب ؛دشاب یضار تسه و دراد هچره زا و هراذگب تسد
 فاي خار تش زاد هچنآ زا ایند مدرم مه هک میشاب دقتعم

 و فشک چیه ایند رد هک دوپ دهاوخ نیا یرکفت زرط نینچ هجیتن
 فراع .دش دهاوخن لصاح یتفرشیپ چیه دش دهاوخن یمارتخا
 یرامیب .دشاب یضار مه اپیرامیب همه لباقم رد دیاب ارابجا یضار

 دن ادب ىلا یایاده مه ار ناطرس و ابو لس ؛هیصح
 التیمماگنه و

 هچلافم یارب یشالت چیه هک دوب دهاوخ یضار مه ناطرس و لس هب

 مدع لوصحم ناپمج یونعم و یدام تایقرت و اهتفرشیپ دنکت دوخ

 عارتخا «تسا هدوب ناپج تسودعون و هاوخیقرت مدرم تیاضر
 رگید تاعارتخا رازه نارازه و اههراوهام «راطق «امیپاوه «نیشام

 دنآهدروآ وجوب ار یناهج كگ رزب یاهگنج هک یسایس تابالقنا و تالوحتو

 رد ار اضر ماقم سپ .تسا هدوب ناپمج للمیتیاضران تلعهب همه
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 ریبعت كيهب ؟درک هیجوت دياب هنوگچ رضاح رصع یهامتجا تیمقوم
 یارب تسا یناور تسرامم و نیرمت یعون اف هک تفگ ناوت یم

 دسرب رکف نکست زا یئالعا هجردب فراع هک یتیمم تدم و هرود

 تسکش یپردیپ یگدنز تازرابم رد یصخش یتقو رگید ریبعتهی

 میمصت .دروآیم یور نافرم یوسب .«دوشیم هدوسرف و ریپ دروخیم

 ششوک و شالت عون ره زا تسد هدش یوزنم یاهشوگ رد هک دریگیم

 تسا نکمم یعضو نینچرد «دزادرپب نافرع و تدابعهب طقف درادری

 .دنک لوبق مهار اضر هلمج زا نافرع تاماقم هیلک

 روطب الاح و دوب اضر انآ نیمتفه هک دندوب تقه تاماقم
 « میسأنشیم ار اہنآ طقف و مینک یم تبحص «لاوحاد هراب رد راضتخا

 دننادب رتشیب تالاح و تاباقم هرابرد هک دندنمقالع هکیتاسک و
 دمحم تداعس یایمیک و ینغ مساقرتکد نافرع خیراتباتک هبدنناوتیم دننک قیقحت و.

 ۱ ,دننک هعجارم نافرع بتک ریاسورهشنا ربا هداز مظاکیاهباتک و یلازغ

 مود ثحبم هصالخ

 :دندوب رب, دارقب ماقم تفههک دوب تاماقم لماش مود ثبحم

 .تاهابتشاد هانگ زا تشگ زاب زا دوب ترابع :هبوآ ٩-

 ب وخصیخشت تددقزا تدابع عرومهف لباقد هداس نابزپ :عدو ۲

 .تسا لالحو مارح سبو
 و تسهایند رد هچ رهنا تسا سفن ظوفح كرت زا تدابع :دهز ۴

a Ak GREE GE i N - 

 تسا عمطزا بلق



PY.لاوحا د  

 . تسا یویند تفر تابدامنا ندنک لد ذا تسا ترابع :رقفرقف
 ' .تسایگ دن ز زد تاقثم واهیعخسند رک لمعت زا تسا تدابع : ربص 4۵
 یاهششوکو شالت هجیتن :هاوخون رب هک تسنیاذآتدابع :لک وت و

 .دنامنیم لوک وم دندادخ هجون و تیامحهب اردوخ
 .اضق یخلت رو تسا لد ندوب داشاضر :اضد ۷

 هدبيم شهآ و خاب دب ابمزیت ونپیهد وخ هلحرمهبندیسد یارب -۸
 . فاد ماجنا اد ریذ لامعا دیاب سفرا هبلغ یاربو درک

 توکس - نهوب اوزنادد ج رکذ - ندفرگ هزود - ندناوخ زامن

 .ندرک رایعخا

 سصخشبپ دوخید وخب هک ددتسه ین ورد و یفطام تالاح «لاوحا

 یهاگ هک طاشت و هودا و نزح «یداش ای مغ دننام «دهدیم تسد

 تالاس زا ریغ لاوحا زا روظنم نافرع رد یلو . دهآ یم شیپ دوخب دوخ

 ۱ ۰ تسا یفطاع

 نالدبحاصلاوحاع زمجم «ثگ رزبیافریم زا یکی جارس یصن وبا
 : زا دنت رابع هک تسا هدرک میسقت مس هدب ار

 قوش - ۶ اجد - ۵ فوخ ۴ تبحم ۳ برق - ۲ هبقارم
 .نیقی - ۱۰ هدهافم - ٩ نانیمطا - ۸ سنا - ۷

 یلک ررطپ و شیوارد و افرع نورد یایند زا امش هکنیا یارپ
 راصتخابار لاوحا هد نیا دیشاب هتشاد یتاعالطا فوصت و نافرع زا

 .متک یم فیرحت اجنیا رد



 ۳۳۸ ۱ ۱ زین ونپیه دوخ

 تبقا رم لاح -۱
 تدیاز یزیچ لعفره یبزک  تدیاب لد رگ شاب بلارم نيه
 وآ راک یازج ینیب یمدره وت دادیب و یشاب :بقارم رگ

 تبقارم

 و دنادب وج وترپ هک تسنیا نآ لوا ینعم : تسا ینعم ود یاراد تبقارم

 دنوادخ دهد ماجنا یفالح و هانگ لمعره اجک ره رد و هظحل رهرد هک دشاب هاگآ

 یدادخب دینجزا یئاتساد ینعمنیا رتشیب كرد یارب .دنیبیمو تسا بظاومو بقا رم

 نارگیدزاشیب ار دوخ نادیرمزا یکی یدادغب دینج» :مینک یم فیرعتار شدیرمو
 « دش تداسح نیا هجوتم دینج « دندرک یم تداسح نادیرم ریاس «تشاد تسود

 .میهاوخ شیامزآ «تسا نارگیدزا شیب نم دیرم نیا مهف و بدا ؛تفگ نادیرم هب

 دراد ياهداعلاقراصن شوه دیرم نيا هک .دیوش هج وتم مه ناتدوخ امش ات « درک

 یکی امشزا مادک ره تفگ دوخ نادیرمهبو دندیرخ غرم دلع ۰ تفگ دینج یزور

 دیرببرس دنیبه ارامش یسک هک تکاسو تولخ یئاجرد و دیربب ار اهغ رم نیازا
 دیرم نآ یلو « دندروآ و دندب رب رس اردوخ غرم كيره ؛نادیرم همه «دیروایبو

 : دیسرپ نادیرم ریاس روضحرد خیش .دینادرگ رب هدنز اردوحن غ رم صاخ
 ۱  ؟یتشکناد غرم ارچ



 ۳۳۹ ٠ تبقارم |

 هک دیربیرس یئاجرد ار غ رم «دیدوب هتفگ امش هکنیا یارب :داد تر دیرم

 .دنیبیم و تسا بقارم دن وادخ هک مدش هجوتم ؛متفر هک اجک ره نمو ؛دنیبن یسک

 ۴ تسآ نرگج را ماگ تفگ و درک نادیرم ریاس هب ور دینج

 .دندرک لوبقو توکض نادیرم ریاس

 تبقا رم مود ینعم

 « یمضج صاحخ تلاسح رد ار دوخ وجوترپ هکتسنیا تسبقارم مود ینعم

 یفصو و یلاحرد ینعی «دنک شومارف ار ناهج تانئاکهک دهد رارق یرکفو یحور
 ینعم رتشیب كرد یارب « دشاب ناسکیوا یارب ایتد مدعو دوجو لاح نآ رد هک دشاب

 .مینک یم نایبار «یرون» و «یلبش» كگ رزب فراعود زا یناتساد تبقارم مود

 . یکی هک «یرون» دزن یزور» :دیوگیم افرع زا یکی «یلبش»

 تسا هبقارم لاح رد «یرون» هک مديد .متفر دوب ثگرزب یافرع زا

 نت رد یئوم هک تشاد یتلاح نانچ «یرون» .هتسشن تبقاسپ و

 زا وکیت نینچ .یتبقارم هک مدرک لاوئس وا زا .درک یمن تک رح وا

 شوم خاروس بقارم هب رگ یتقو اریز «هب رگ زا تفگ یتخومآ هک
 .«تسا رتنکاس رایسب منم زا تسا

 دیشاب هدیمپمف ار هبقارم لاح قوف. ناتساد فی رعت اب دیاش

 ' تانئاک و ایند رد ار زیچهمه هاوو رپ هک تسا یتلاح تبقارم

 نآرد هک تسا یرکف و یمسج صاخ تلاح رد ینمی «دنک شومارف



 .دشابیم ناسکی وایارب ایند مدع و.دوجو تلاح

 یروط دیاب هبقارم لاحرد كلاس» : دسیونیم ینغ مساق رتکد

 .دنامنیقاب یباجحچیه ادخو وا نیب و دزیخرب نایم زا دوخ هک دشاب
 تبقارمب دوخ هک دسرب یماقمب دیاب یدوخیب رد ماقم نیا رد كلاس

 نیا و دشاب تبقارم شدوجو یایارس هکیلاحرد دشابن .فقاو دوخ

 .دشاب هتفای مات نکمت وا رد «لاح»

 ناوتیمدناهدرک تبقارم زا افرع هک یفیرعت زا ؛تبقارم نیرمآ

 ار ریز تاکن هاوخوترپ هک .داد ماجنا روطتیا ار هبقارم نیرمت
 :دیامن لمع

 دنیشنب تکاس الماک و كيراتهمین یقاطا رد -۱

 هیرگ و نیشام «ویدار یادص ریظن یئادص چیه هجوچیپب -۲

 .دوشن هدیشش هچب

 .دنیشنب هتسب یاپمشچ اب تک رحیب الماک و ونازراپچ ۳

 عامتجاو یگدنز .دنک جراخ دوخ زغم زا ار یرکف عون ره٤
 .دنک شومارف و هراذگب رانک ار

 ار دوخ بلق یادص رگا .دنک شوگ دوخ بلق ناب رضب طقف -۵

 یلو..دنک تقد و هجوت دراد یناب رض هک شندب یاجک رپب «دینشن
 f .دنک شوگ دوخ سفنت یادصهب هک تسنآ تهب

 زونپیهدوخای هسلخ تلاحهب نیرمت زوردنچزا سپ هاوخنوت رپ
 اب هام عات ود زاسپ صاخشادص رد ۲۰۱7۱۵ تسا نکمم«دیسر دها وخت

 دنس رب هبقا رمردزک رمت لاحهب تعاسمین بش ره لقال م وادم ني رمت

 هاگچیه نیرمت لاس اههد زا سپ تسا نکمم دارفا دصرد۱6 ات ۱۰ و

 تسا نکمم رگید دصرد۷۰ ینمی هیقبو دنسین زونپیهدوخ لاحب
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 نایمد هبقارم ۱ ۱ "۳۱

 .طسوتم د دا رفا و E لماک نک رمت لاحب هام ۱۱ ات ٤ زا سپ

 رتدوز دراد ناکما یباوخمک و نتفرگهزور و اگویتخس تانیرمت اب

 : .دنسرب زونپیهدوخ لاحپ

 : نایمد هبقارم
 متسود هاگنآ ۰ » : دسی ون یم نایمد ۱۱٩ هحفص رد هسهنامره

 «...تسا هتششن تسار لومعم قباطم هک منیبیم ار

 وا زا و دوب ۳ میارب هک یزیچ «دوبن وا مه رگید وا اما»

 شیامشچ هک مدرک لایخ لوا .درک یم هیزجت ار وا و دش یم دعاصتم

 درک یمن هاگن اما .تسا زاب هک مدش هجوتم دعب اما .تسا هتسپ ار

 ای یزیچ نورد فرطب شهاگن دوب هدنام هریخ روطنانمه .دیدیمن

 ۱ .دوب هدش هجوتم یمولعمان هطقن كيهب

 دشک یمسفن هک دمآیمن رظنب یتح دوب تک رحیب الماک «نایمد»

 شت روصثگن ر «دوب هدش هدنک تگنس ای بوچ یور هکنيا لثم شناهد

 یئامرخ یاهوم دوب ثگنس نوچ هتفر وروهگنر «تخاا ونکی «هدی رپ

 شیاپتسد .دروخیم مشچهب وا رد هک دوب یزیچ نیرتهدنز شگنر

 ثکنس زا یمیش دننام «ناجیب و تک رحیب دوب هداتفا زیمیور ولج رد

 هتسپ كي لثم هکلب «مرنهناما ,دشاب نداتفا لاحردهک یتخرد هویم ای

 «دشابهدرک یفخم شن ورد رد ار قیمع و یوق یناگدن ز كی هک مکحم

 lS ارم هرظنم نیا

 " دنلپ یادصب ار تاملک نیا ابیرقت و ؛تسا هدرم وا مدرک کف

 كتروصي شاهرپچب مهاگن .تسا هدرمت وا هک متسنادیم اما . متفگ

 هک مدرک سح و دوب هدش هریخ وا یگنس تروصب «شاهدیرپ ثگن ر

 .تسا نیا یقیقح«نایمد»
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 .درک یم یزاب یتقومشقن كی هک یسک .دزیم مادق نماب هک یسک

 اب نم دنیآشوخ یارب و دوبن بسانم ام هرمزور یناگدنزب هک یسک
 درب یسک یقیقح «نایمد» .دوبن یقیقح «نایمد» درک یم تبحاصم نم

 ناشن ینسچیه هک یکتروص نیا رود «مدیدیم هظحل نیا رد هک

 ابی یناویح هریخ هاگن نیا .نیرهرد ؛رمچ طرطخ نیا .دادیمن

 زومستایحزا رپ نطاپ رد و حوریب رهاظ رد وكگنس دنئام «درس و.

 .ينامسآ ريسكا نبا و زیثا نيا .ءالخ نیا ار شن وماریپ مامت هک دوب

 .درب هتفرگ ارف تارایس نايم توکس نیا و

 تک .تسا هدمآ درخب الماک الاح رگیدهک مد رک یم رکف زرل اب

 وا اب یاهلعبار چیه رگید .مدرب هدیدن دوخ ف یئامنت سح نیتچ

 هک دوب رود نمزا ردقنامه وا .دوب یندشنكرد میارب وا .متشادن

 5 .دوب يم ایند ریازج نیرترود رد رگا
۰ 
 .مدیدا ز ه راخذد نیا هک داد ءب ن. ان هک ممپمفب متسنا وت یمن

 اما هه ات هدي زي تمسو اب ید همه . دتشاب ه دید یتسیابيم همه

 هت تا رح یب هرم... د کی لشد وا .تشادن یتنانتعا وا هب سدچیه

 ۱ . تب كي دننام كبشخ دوپ

 تشک شرا ا و ینیب فا رطا رد تسشن شیناشیپ یور یسکم

 .در رود ناکت شت روص زا مه دنپ كي

 ناسا رد اأ ؟د را يم ردف زیچهچجهب ؟دوب "اجد واهظحل نیا رد

 .مندپ لاردس وا زا میت ]و نم ؟منرمج مادک ای دوپ

 دشک یمسفن و .تسا هدن ز هراب ود هک مديد سرد رخآ هکنیا ات

 شتررص .دهآیم هتسخ رظنب *تسا هدوب اجک وا .دوب لومعم لثم و

 یوم اما «د ر وسخ ید ناک شیاپمتسد زاب «دوین هدي رپ تگن ر رگید

 «.تشادڈ یئ الج شن ریئام رخ



PYبرق تلاح : تك  

 ۱ مزیت رذپیهدوخ كلي تلاح هبقام یعون دیدومن هعلاطم الاب رد هچنآ

 ماجنا نازمد هک دادید ناشن ار نشیتیدم رگید ترابعب ای هتسشن

 هب۶ا رم اب زوتهیهدو وخ تلاح صاخ تراپمم اب هسه نامره و هدادیم

 .تسا هدرک نایب ار ینافرع

 ندوب تک رحیب و نتسشن كي «نایمد» ندوب تک رحیب و نتسشن

  .درب مان میظع یتوکس رد ار وا نتسشن ناوتیم .دوبن هداس

 هن ادنمدرخ تاثحابم «من زیمفرحدای ز» :دیوگیمشتسود هب نایمد
 صخش طقف ثحایم نینچ اب ! چیه ! تسین یشزرا ع ون چیه یاراد

 دياب .تسا یهانگ نتشیوخ زا ندش دود ..دوشیم رود شدوخ زا

 «.دوریم و رف شکال رد هک تشپكالكي دننام «تفر ورف دوخ رد

 یاس تو -

 تتسا نکته الاس نیئاسپ زن برق

 .تسا نتسر یتسه سبح زا «قحبرق

 ۱ ۱ ریز و تسیالاب یاج نوچ ار تسین

 ريد هن و رودهن و دوز ینأر تسین "

 لاج زد .سفن لالعمضا و سح لاوز زا تسا ترابع برق

 و ناگرزب ءافرع لوقی «دنک یمت ساسحا ار دوخ دوجو هاوخوت رپ

 دن وشیم یناف یروطب و دن رذگیم نایدتبم ٌهلحرم زا تایاہن لها

 .دننک یمن كرد و دننیب یمن ار دوخ برق هک

 لاح» ثحبم رد عسل باتک رد جارس رصنوبا هک تسنیا برق رگید فیرعت
 ۱ : دیوگیم «برقا

 «دنکه ذهاشم اد ادخیکیدرن دوخ بلقب هک تسیاهدنب لاوحازا برق لاح »
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 هاوخوت رپ برق لاحرد هک تسنآ یعیبط باوخ اب برق قرف
 ار دوخ ماسجا همه یلو «دشاب دوخ ندوبهدنز هجوتم تسا نکمم

 ا کا ۳ دن هک از باپ نکا :یتمی. :ددک مگ
 یرجنخای هلولگ رگا .دننکیمهرا ارشرس دن رادهک دوشن هج وتم دننک

 یعیبط باوخ رد یلو . هوشن هجوتم دننک ورف شمکش رد
 ار وا یقافتا ره و هراشاره و تسین دوخ ندوب هدنز هجوتم صخش

 .دنک یم رادیب

 تبحم تلاح ۳

 قشع زج منیبن چیه ناکم و نوک. رد

 قشع زج منیبن چیه ۳25

 قم ن می چی نا ود رد نوچ ۱

 دیدزد ناوت یمن ار هام

 - هب « هوک یاپ یاهبلک رد نذ دانسا «'نک و ی ر» مانب نپاژ یافرح زا یکی

 تقرس یارب یزیچ و تفر هبلک هب یدزد یبش «تسبزیم نکمم شور نبرتهداس

 .د رکن هدهاشم

 هار زا تسا نکمم نم رادید یارب » :تفگ و شتفرگ «دید اروا هک نک ویر

 «.ربب دوخ اب هیده ناونعهب ارم سابل یدرگ رب دیابن یلاخ تسد «یشاب هدمآ رود

 تخل نک ویر «دز كاچهبو تفرگ اراهسابل «دوبهدش مگ ردرسو جیگ هک دزد

Ryokan -۱ 



 دی دزد ناوت یمن اد هام ۵

 متسنا وت یم شک «هراچییدرم ».تفگ بل ریز مارآ و تخودرظنهامهب ؛تسشن نیمزرب

 ۰ .مهدبوتهب ار یگنشق نیاهب هام

 ردهک تسا غ ینپاژ فراع نیازیگنازاجعا لمع

 .درامشيم تبحم هجیتن ارسفن ياوهو ایند كرت فراع اریز دراددوجو وا نورد

 : دسیون یم.مالسا رد فوصت خیرات باتک رد ینغ مساق رتکد

 زا و فراع لاوحا نیرتمبم و نیرتیلاع زا یکی تبحم و قشع

 هک یوق لماع نیرتگرزب تسا فوصت لوصا و ینابم نیرتمیمم
 تدحوهب هدیقع تخاس راوتسا تبحم و قشع ساسارب ار فوصت .

 ءايشاهمه رد یراس تقیقح ار ادخ فراع هکتیمه اریزدوب دوجو

 و دیدن یزیچ ادخ زج ینمی تسئاد مدع ار هللایوس ام و درمش

 : هک نیاهب دش لئاق

 یئ هد رپ ا قوشعم هلمج

 یتهدرم قشاع و تسا قوشعم هدنز

 وا بهذم و كلسم و دزرویم تبحم و قشع زیچرههب تبسن

 . دوشیم تادوجوم همههب تبحم و لک حلص

 : دیوگیم یماچ

 تسوپ یب یتیاکح میوگب تسودز ارت

 تس وا همه یرګنب كين رگ وتس وا زا همه

 :تحم تمالع

 .تسیچ تبحم تمالع» : دندیسرپ یکاطنا مصاع نیدمحا زا

 . رایسب وا تولخ و میاد وا رکفت و دوب كدنا وا تداپع هکنآ تفگ

 دنناوخب نوچ و دنیب هن وا دن رگنرد ودب نوچ «هتسویپ وا یشرماخ و

 یور یباوص نوچ و دوشن نیگهودنا دسر یتبیصم نوچ دونشن
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 .«درادن دیما سک چیہب و دس رتن سک چیه زا و دنرگنداش دیمن ودب

 قشع نیئآ زا رتالاب" ینیئآ چیه فراغ ؛دیقمهب هکنآ لصاح

 قشع یقیقح فراعو تسا یتقیقح ره ساساقشع تسین تبحم و
 راثیا و یگتشذگدوخزا «دراد تسود دوش رگهولج هک یلکشرپبب ار

 زا نتشذگ و سفنیاوه كرت و نامیا و تعاجش و بلق تراپط و

 «درامشیم تبحم و قشع هجیتن ار همه رگید لئاضف نارازه و ایند

 تسا قشع لصاح تقو ندرمشتمیتغ و لک حلصو ینیبشوخ همینیا
 : یمور یالم لوقب

 ام یادوس شوخ قشع یا شاب داش
 ا ياك اهم ها

 دش كالفا رب قشع زا كاخ مسج

 دش كالاچ و دسمآ صقر رد هوک

 فوخ تلاح ۴
 ینعمب فوخ و تسا فوخ لاح فراع تالاوحا زا لاح نیمراپچ

 شیپ زا سرت زا تسا ترابع فوخ و .دشاب یم دن وادخ زا سرت

 یاهدیدنسپ و نسحتسمسا نتفرتسدزاای یدنسپ ان و هو رکم ما ندمآ

 شیپ وا یارب یدب زیچ ادابم هک دسرتیم ای ناسنا هک ینعم نیاب

 ا شتسد زا درادهک ار یبوخ زیچ هک دسرتیم ای و دیایب

 رتشیب ادخ زا شسرت دوش فراع ادخهب رتشیب هچره كلاس
 (ص)ربمخیپ .تسا تفرعم زا دلوتم فوخ لاح اریز «دوب دهاوخ

 ادخ زا سرت تمکح زاغآ ینعی .«هللاةفاخم ةمكحلاسار» : هدومرف
 . تسا



 فوختلاح

 راک نایاپ زا هک تسا یسک ناش ءاجر و فوخ اریز «تسا زاین یب
 تسا ریخاپ اهلزنم مسر و هار زا فراع هکیلاحرد «تسا یبخیب

 ۲ ی یونثم رد یمور نیدلالالج انالوم .درادتغارف اجر و فوخ زا و

 رامش زور وا لاح دشاب ۳۹ راک نایاب مغ ار دهاز تسه

 دتغ راف رخآ لاوسحا و مغ زا دنمش وه. هتشگ زاغآز نافراع

  دس رتیمن ادخزا فراع

 ادخ زا دیاب ارچ فراع «تسا لداع ادخ ارنز «دسرتب دیابن ادخ زا فراع

 شتآ زا هک ی فراع نآ ؛دزوسب منهج شتآ رد تسا نکمم هک تسنیاهن رگم ؟دسرتب

 ریغ مينیبیم یسایس تابالقنارد مه یعامتجا یگ دنز رد ؛ تسین فراج دسرتب

 .دنزابیم ناج هنامرهقو «ندش هتخوسزا هنو دنس رتیم مادعازا هن اهفراع

 ار ینافرع یالاو تاماقم ادخب قشع رطاخب و دشاب ادخ قشاع دياب فراع

 ۱ .دنک یط

 ینعم رپو نیشنلد یسنافرع راعشا زا یرعشاب ار تمسق نیا دیئامرفب هزاجا
 .مینک ع ورش یوجنگ یماظن

 یسد یئادخب یلآدوخب رگ
 ینک انمت هچنآ دوب ون رد ینک او دوخ بناج رګا هدید ۰

 تسینوت بیبط هتفخ یاوئ ريغ تسین وت بیصن ريغ زا تبقاع
 .یدوخ بیبحهک وشدوخ مدمه یدوخ بیبط هک نک دوخ هداچ
 یاهناربو لد رد ناکم تشاد یاهناخ یب یهمیک یهت ریپ
 ناهن مدرم یهدیدنا قربنوچ 7 ناذکاخ دآ رد دوب یرز چنگ
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 دوب جنگ نآ رس رب ادگ یاب
 موش تخب زا یگهزوب ددب زور

 جند و هودنا و هقاف زا تبقاع
 شیوخ جندو مغزلفاغ هدشیا
 تست هاگآ رطاخ نآ و جنگ
 یسد یشادگب تلضع هد زا

 تست راذآ لد ز لفاغ هک ريغ
 ؟ارچ یلافگم تریصب مشچ

 تسین هاگآ ول هاوخلد ز ریغ

۳۳۸ 

 دوب جندو مغب تلفغ زذ كيل

 موب وچمه «نودد هنارب وب ماش

 چنگ دنام ناهن و درم ادگ درم

 ' شوخ جنګ زا ربخیدادن دنچ
  تسوت هاگنابش كشا وت رهوگ
 یسد یلادخب ۰ یئآ دوخب رگ
 تسن راک تحلصم زا. ربخ یب

 اارچ «یئارچ شی وخ زاربخیب
 تسین هار یلدب اد یلد چیه

 (یوجدذگ یماظن) ۱ ۱

 ءاجر لاح ۵م ٠
 اجر» درک فیرعت ناوتیم نینچ و تسا ديما ینعمب «اجر»

 هک ره .«هدنیآ رد یب وبحم رما لوصحب بلق قلعت زا تسا ترابع

 و تسا 9 دشاب هتشاد یئ وکیت راظتنا هدنیآ رد

 .ثسا مومذم رایسپ ث تالاح زا یدیموت

 ت اک دنتفکگ ایبنا

 تسا. اهدیما یسب یدیمون دعب

 قوش لاح ٦
 یتقو و دیاییم هعسوت هشير نیا و دریگیم هشير ءادتبا تبحم

 ع ون كي قوش دوشیم داجیا قوش درک ادیپ تدش. و تفای هعسوت ۰

 ۱ .بوبحمهب لوصو یارب تسا يبلق ناجیه و دیدش بلط

 سراپ و دوب لد نتخوس قوش» : دیوگیم افرع زا یکی اطعنبا

 ؟تبحم ای دوب رترب قوش دنتفگ «یو رد ندیشک هنابز و رگچندش
 تفگ

 تسا دح یب یراب یاه تمحر و لضف ۱

 تسااه دیشروخ یسب تملظسپ زا

 ۰.4۰ ۵ لیخ وا زا قوش هک از تیحم» :



 نانیمطا لاح -۸ سنا لاح ا ۳۳۹

 سنا لاح -۷
 تسا ترابع و تسا نآ راثآ و تبحم عبت زا قوش دننام سنا ۰

 ۱ .بوبحم لامج ٌةعلاطمهب نآ حرف و بلق راشبتسا زا
 تشحوقحب سنا تمالع» : هتفگ افرع زا یکی « یبساحم ثراح»

 ''ندش ةرفتم و تشانآرد قلخهچره زا تسا زیرگ و قلخ زا تسا
 دریگ یم یاج لد رد قح سنا هکنآ ردقرب «یلامت قح رکذ توالحب

 ۱ «.دریگ یمرب تخر لد زا تاقولخمهب سنا نآزادعب
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 تولخسنا» : دنک یم فیرعت روطنیا ار سنا میور دمحم ویا»
 افرع زا رگید یکی «قارو رکیوپا» .«یادخریغ زا تسا نتفرگ

 سناهب یریگن تشحو ناشیا زا و یربن قولخم زا ات» : دیوگیم
 ومابملاعمط ینکنكاپ یرتپموتسایر بلطزا هنیسات و رادف عمطقح
 .« رادم تمکح

 ۱  دوصقم هاز تشگ مگ مه ایس بش نیا رد

  تیاده بک وک یا یآ نورب یاهشوگ زا

 دوزفین متشحو زج متفر هک فرطرره زا

 تيان یب هار نیو نابایب نیا زا راپنز
 ظفاح

 دوج وب ینانیمطا یب و یمارآان ینیشام یگدنز ص وصخب یگ دن ز

 نانیمطا ع ون ره یگدنز یپ رد راوگأن ثداوح و عیاقو «دروآیم

 یناسک دن رایسب دنگ یم بلس ار هغ دغدیب و مارآ یادرف یگ دن زهب

 «لووجم و میم یادیف زا سرت « دشس رت یم یگ دن ز رد هشیمه هک



 تسنا نکمم هامره و هتفه ره «زورره .هظحلره هکنيا زا سرت

 تافالتخا و اهیریگرد «زادگناج و خلت قافتا .دتنیب .یقافتا
 و یسایس «یداصتقا .یعاستجا .یرادا «یاهلیبق «یگداوناخ ۰

 ابا دهاش هزورهمه هک  دنتسه یئاهدادیور و عیاقو «تافداصت

 یمارآان «یناشیرپ با رطضا «هدن زگیاهدادیورنیاهجیقن .میتسه

 هدمآرد نمزم یناور یرامیب لکشب رورمب هک تسا باپتلا و ناجیه

 یعامتجا نینچ رد .دنک یم اسفناج و خلت نت مامتهب ار یگدنز و

 .تسا مزیت ونپیهدوخ و نافرع ناماد هب لسوت «جالع یاپمهار زا یکی

 و شمارآ یدودحات صخش رد مزیتونپیهدوخ و.اگوی یاهشزرو
 نتمطمان و مارآان عامتجا رد لقاال ای «دروآیم ذوچوب نانیمظا

 ۱ ۱ .دهدیم هزرابم تردق صخشب

 نالا اجا اهم دوست مین الاح الاب همدقم ظفح اپ ۱

 ٩ تسیچ
 2 و «درک ادیپ ادخهب لماک داقتعا و نامیا ناسنا یتقو ۱

 زا شلایخ «تسا هدرک نییعت یتشون رس وا یارب دنوادخ هک درک .

 هک یاهثداحره هک دنکیم ادیپ نانیمطا و دوشیم تحار ثیحره

 تاجتیمارآان و بارطضا زا هجیتن رد تسا ادخ تساوخ دهد یور

 , .دنکیم !دیپ
 نشطتواوتمآ نیذلا » تسا هدش دراو بلق نانیمطاهب حجار ینایآ نآ رقرد

 .« بولقلا نئمطت هّلا رک ذهب الا هللا رک ذهب مهبولق

 شمارآ | دوخ رکذ اب اهنآ یاهبلق دناهدر دروآ نامی هکیناسک :تسنیا هیآ ی نعم

 .دباییم نانیمطاو -

 هکنیاهب دامتعا و تسا لد هاا تلاح نانیمطا

 و تسوا ریخ هچنآ تسا یدنوادخ مرک و لضف روخ رد هکنانچ



P1هدهاشم لاح ۱  

 ماقمنیا هب ن نوچ .دیسر-دهاوخ.واهب تسا یہلا تمکح قیاطم

 نشبلق و دنک لصاح, لا دامتعا هکلب .ددرگن ناساره یگید دسررب

 ۱ .«دبایب نانیمطا و دوش مارآ

 _ نک غاروس بیس :مهآوغ یاهدید

 نب و خيب زا دتکرب ار بیس ات

 هدهاشم لاح -4
 «تاماقم»و دهدیم ماجنا مظتم ار تانیرمت همه هاوخوت رپ :یتقو

 «هدهاشم» تلاحب دوخب دوخ «دوشیم «تالاوحا» دراو دنک یم یط ار

 2 .دسریم «بلق و مشچ اب تیور» هیفوص حالطصاب ای

 هک دیآیمشیپ یتالاح هاوخوت رپ یارب «هدهاشم» لاح یط رد

 .درک فص و !رثآ دیاب «انف» و «یدوخیب» و «هبذج» و «قا رشا» تافلاب

 "ار «هدهاشملاح» هداتفاقافتاافرعیا رب هک یئاهدادی وروثداوح

 .دنامهمفیم تہب
 نپ لہ مس» لاح .ح رش رد RES باستک رد راطع خیش

 ؛دوب هتسشن. دجسم رد زور كي لیس» : دیوگیم «ی تست هللادبع

 ینامرک عاجشنبهاش تفگ لس «جنر و امرگ زا هاتفیب یرتوبک
 ۰ ۱ .«دوب ناتچمه دندرک هاگن نوچ «درمب

 افرع زا هک گد رایسب عیاق و و الاب رد هدشدایهمقاوهب هجوتاب

 «هدهاشبلاح» هک تفرگ هجیتن نا وتیم هدش یکذ ءایلوالاةرک ذت رد

 بتکم رد و ؛تسا مزیتونپیه ثحبم رد «ینیب نشور» حالطصا نامه

 . «هدهاشم لاح» وزج 8 ار رکف لاقشنا نامه ای یتاپهلت نافرع

 .دناهتسناد



 ۴۳۲ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 راکفا و تیصعم راگنز زا بلق هنیئآ نوچ هیفوص داقتعای

 فراع لاح نابز هکتسا نیا دباتب نآرب نیقی رون دوشكاپ دف

 ینامرفان دوخ بلق زا رگا» : هک تسا ایوگ تارابع نياهب ًابیرقت

 یهلادا رسا اریذ رآدوخ بلقبوره: زین و «ماهدرک ینامرفان ادخ زا منک

 ۱ .«تفاب یهاوخ دوخ نوردرد طقف ار

 یو رد هتسویپ بيغ رد مديد یرون» : دی وگ یم یرون نسحلاویا

 ین وزف رون نیا نوچو مدش رون نآ همه نم هک یتقو ات مدرک یم رظن

 دوریم نایمزا وا تانیمت عیمج» كلاس یرون هتفگب هرخالاب « متفای
 هدیقع هب اریز .دوشیم وحم یلکب «دوخ زا یربخاب» و «تیصخش» و

 یتسه «مدع ملاع ینعی «دوب» هت تسا «دومن» ملاع ناکما ملاع فراع

 .دندوج و لالظا همه تانکمم و تسا ینهیاس مکح رد و تسا امن

 یفوص و دوریم نايم زا هیاس هک تسا یپمیدب دیبات رون هک یعقو
 فال رقب و قوط ناف هاد و ند مزون ادو شر
 .«زیخرب نایم زا ظفاح یدوخ باجح دوخ وت»

| 
 ۱ تسا .راکقا ندناوخو ینیبنشور نامش .هدهاشم لاح ۱

۱ ۱ 

 نیقب لاح -۰
 لا رحا میمج نطاب و لاوحا رخآ !ر «نیقی» هیفوص ناگ رزب

 ینیب نش ور ینعی هدهاشم هلح رمب هاوخ وت رپ يتقدو ارز . دن اهتسناد

 و كش ره نیقی لاحرد و دنک یملصاح نیقپ «دیسر راکفا كرد و

 ,ندشتاذهب مئاق :ندرک ادیپ یگ دنشعنردو الج :رهوجت س ۱

 . راکشآ و رهاظ :نایع ۲



 يق لاح ۱ 7

 ۱ .دوریم نیب زا یدیدرت

ESافرع دزن و «دشابن  

 .«ناه رب و تجحهب هن نامیا توقهب ؟نایع تیور» : زا تسا ترابع

 هچره اریز .درک روصت ناوتیمن یتیاپن و اتنا نیقی یارب

 .دیازفایم رگید نیقی رب ینیقی دوش رتلماک فراع

 مالسا رد فوصت خیرات باتک نآ عاونا و "نیقی لاح هراپ رد
 یلمس دنچ رد راصتخاهب طقف اجنیا رد و تسا هدش ثحب لصفم

 ۱ .تسا هدش فی رمت

 و فوصت رد حالطصا .دنچ نایبةب الاح :تاحالطصا یخرب ینعم
 تاملک لیبقنیا تقو ره مرتحم ناگدنناوخ ات «ميزادرپیم نافرع

  .دنشابن انشآائ دندومن هدهاشم اجره رد ار

 زا هدش هدرب راکب تاغل و تاحالطصا یخرب هیفوص بتک رد

 .قوذ.ع امس«دج وءانف»لیبقزا تسا«هسلخ» و «لاصتا»تاقلتافدارعم

 "و لاحورکس «یلجت «هبذج «یدوخیب «نتفرشیوخ زا «تبیغ «هب رش

 .«نآ لاثما

 . ینعم «دنشاب ینعم كي یاراد دنناوتیم یتخسب فدارتم تافل

 یصاخ تلاح یارب هملک ره «دنراد قرف شیب ومک فدا رشم "تافل

 .تسا هدمآ دوج وپ

 تسالکشمرایسبالوصانآلاثما و «لوصوهو «هبذذج»تافلفیرمت
 زا .دوشیمهدید لیذ ترابعهب هیبش یئاهفیرمت افرع بتک رد الثم

 هب شیوخ لضفب دنوادخ هک تسا یبلا رس هیذج» هک. لیبق نیا
 .«دننک هدهاشم ار وا نیقيلانیعابهک دیابرفیماطع یقیقحنینموم
 تسسن م هلعم «هدشن فیرمت هبذج اجنیا رد هک دیئامرفیم هظحالم



 PPP مزیت ونیهدوخ

 :تساهدش هتشون روطنیا قارشا هراب رد و .تسا یتلاح هن وگچ هب ذج

 . لاعتشا ببسو دوشیم لعتشم حود شدا رد هک تسا یشت آقارشا »

 هرخالاب هک دیممف ناوت یمن هتشون نیا رد . « تسا قشع شت آ نآ

 تاساسحا نایب هکنآاب لاح رب .تسایتلاح هن رذچو تسیچ «قارشا»

 دنچ فی رعتهب نیا دوجواب تسین یناسآ راک ینهذ روما و ینورد

 .رکذ و عامس ءانف :زادنت رابعتاحالطصا نیا هک مزاد رپیحالطصا

 انف - لوا

 تساهدش فیرعت روطنیا «انف» مالسا رد فوصت خیرات باتک رد
 عیمج ندرک شوماخ هار زا یحور لاح رییغت زا تسا ترابع انف

 .یصخش تانیعت و اههدارا و اهلیم و اپس وه

 : دیوگیم یونشم لوا دلج رد یمور انالوم

 كاب ناوب او ترضح دنیب دوز كاب ناج اهسوهذآ تسه اد هک ره

 دوب هراهجو « درک ور اجک ره دود و رانزا دش كلا دمحم نوچ

 رامشتسا مدعو یدوخیب زا تساترابع انف :انفذا یرگیرد فی رعت

 تاک ردم وتادوجوم مامت زا نهذ یربخیب رگید ترابعب شیوخ دوجوب
 ندشعمجهطسا وپ دوخیتسه زا یتح تاساسحاو راکفا ولامعا و یسح

 .تیه ولاتافص ٌ؛دهاشم رد قارغتسا ینعی ادخ رد یسفن یاوق همه

 تسا رگبد یهانگ ی دایشه هکناز تسا رکبد یهاد هتشگ یناف هار

 مسا یشوما رف
 :هتش ون یماطسب دیزیاب لاحح رشرد ءایلوالاة رک ذت رد راطع خیش

 تشاد یدیرم دوب ثگرزب یافرع زا یکی هک یماطسب دیزیاب
 .یهاگ آ :راعشتسا -۱

 .ندش قرغ :قارغتسا ۲



CBOمسا یشومارف - انف ۳  

 ادج وا زا هاگچیه .دوب دیزیاب دزن رد لاس تسیب. دیرم نیا و
 ار وا هک تقوره. دیزیاب .دوب دیزیاب تمدخ رد هشیمه دشیمن

 . تسیب نم تفگ یزور دیرم ؟تسیچ وت مسا دیسرپ یم تساوخیم
 زورره و یا هتف رگندای ارم مسا زونه وتو متسه وت دزن رد تسا لاس

 زا امان همه و تسا هذمآ وا مان» : تفگ دیزیاب یسرپ یم ارم مسا

 ۱ .«منک یم شوما یف زاب و مریگیم دای وت مان هدرب نم لد
 یئاجب هدنب» : دیوگیم انف هرابرد افرع زا رگید یکی «یطقس»

 .«درادن ربخ ینز یورب یریشمش ای یریت رگا هک تبحمرد دسرب
 «تسا یلاحهچ انف هک دیمپف ناوت یہ یدودح ات یطقس راتفگ زا

 هدن وشمزیت ونپیه هک تسا مزیت ونپیه مشش ای مجنپ تلاح عقاو رد انف

 .ریشمشاپ ای دننازوسب شتآ رد ار وا رگا و درادن ربخ دوخ زا
 .ثسا يخيب دوخ زا الماک و .دمهفیمث دننک مین ود

 EE او یمن اف

 .تسا بوسحم لاوحا و تاماقم

 عامس - مود
 «تسا زاوآ و صقر و یقیسوم ناریا نافرع حالطصا رد عامس

 لوبقلباق نافرع رظن زا یلو ؛تسا دوورم مالسا بهذم رظن زا هک

 .دیامنیم روشودج و و «زک رمت داجیا اریز «تسا
 : دسی ون یم مالسا رد فوصت خیرات باتک رد ینغ مساق شکد

 تسا یدارا ریغ سما انف و نتفرشیوخزا و قارشا و هبذج تلاح»

 هیفوص ناگرزب یلو .درادننآ روپظ رد یریثأت فراع رایتخا هک
 دادعتسا رب هفاضا هک دندرب یپ هتکن نیاب می دق یاههرود نامه زا

 . لباق و هدامآ ندشبوذجم یارب ارواهک یتامدقم و للع و یفوص



 و مزیت ونپیه دوخ

 زین تسا كلاس دارا و رایتخاهب هک یرگید یملع لئاسو دزاسیم

 و «لاح» ندش ادیپ یارب هکلب .تسا شوم انف لاح روپظ یارب

 زاوآ و یقیسوم هلمج زا تسا بوسحم یوق رایسب لماع «دجو» ,

 .دیآیمرد «عامس» ناونع تحت اپمنآ هک دشاب یم صقر و ندناوخ ۱

 و تسا موهذم اقف ونیعرشتم رظن رد یلک روطب هک عامس "
 لوصو میم یاپمهار زا هیفوص ناگرزب شکا «نوشیم هدرمش هانگ

 رد یتلاح عامس دناهتفگهک ینعمنیاهب «دوشیمهدرمش دجو تلاحب

 یندیتاک رح دجنو نیا و دوشیم هدیمان.«دجود هک دنکیم داجیا بلق
 رکا «باو لعضا» د دشاب ین وزوم ںیغ تاک رح > رگا هک دروآیم دوجوپ

 .تساصق ر و نذزفک دشاب ین وزوم تاک رح

 ی رطخ تالیامت مکحب و ؛تسا تاساسحا و.لد لها ًامبط یفوص

 «دوبن نینچ رگا و تسا ابیز تالیخت و هفیطل فطاوع اب شراکورس" "
 ات شناج قاذم هک تسا حضا و نياربانب داتفایمن كولس و ریس هارب

 .دوشیم دذلتم شکلد همغن و شوخ زاوآ ندینش زا هزادناهچ
 ةفطاع و تسا فطاوع و تاساسحا روم هک یفوص یارب

 ملاعهب سح ملاع زا و هدش نکمتم وا رد تبحم و یتسود «یئابیز

 قفاوت و لاکشا تین وزوم و ناولا یئابیز دنا تسا هتفاي هار ینمم

 مامز هدروآ تسدب یعیس و لاجم یناعم ملاع رد هک تسا یفاک تامفت

 هفطاعره نوچ و دربب تذل یونعم یاهیئابیز زا و دنک اهر ار لایخ ۱

 تسد تسا یمسچ تک رح و يندب تلاحاب ماوت یسفن لامفناره و

 .دوش ناب وک یاپ و ناشفا

 نوچ و تسا لامک مہم لئاسو زا یکی سفت یاس و لادععا

 .یمالسا نارا ذگن واق :نیعرشتم - ۱

 .دنسپان :مومذم - ۲



a ۳۳ 

 یوقم و دنک یم فیطل و قیقر ارسفن و تسا حور لقیص یقیسوم

 ار عامس هیفوص بلاغ اذل تسا قداص كلاس بلط و قوش و روش

 ۱ ۰ . دن اهد رمش 'حودمم

 و «تسا رکف نک رمت داجیا مہم لئاسو زا یقیسوم لاحرپب

 قیمع مزیت ونپیه لاحب یقیسوم و صقراب «ناریا شی وارد زا یه ورگ

 دوخ رکف مه یقیسوم قیرط زا دیهاوخب رگا مه امش .دنیآیم رد

 «دیراد تسود هک یگنهآرههب هک تسنیا شهار دیئامن نک رمتم ار
 دیونشیم هک یگنهآره اجره رد «دیهد شوگ تقد اب یئاہنت رد

 دیشکب قیمع سفن دنچ «دینک لش ار دوخ دین اوت یم دیآیم ناتشوخ و
 .دینک شوگ گنهآ نآهب تقد اب و

 .بوخ «هدیدنسپ :حودمم تإ



 PPA ۱ مزیت ونپیه دوخ

 یرداق شب وارد راک زا ییشزا رگ

 تابن و لقن دنناس اد ینیس رد هدش درخ یاهپمال شی وادد هج

 .دن در وخ یم

 . دیعلب نم دوضحدد اد تسان غی ددع هد دادعت نایفوص زا یکی هف
 .دندربیم درف اهانوگ و اهانیس مکش تسوپ هب اد ینهآ یاههلیم ۶
 .. .تلو ۲۳۰ قرب شیامذآ هت

 انشآ ینا ریا شور هب مزیتونپیهدوخ یبرجت و یملع نونفو شوراب اجنیا ات

 دننک یم هچ لمع رد یناریا نایفوص اب شیوا رد دینادب هکنیا یارب الاح و « دیدش
 .دیئامرفیم هظحالم ری زرد ماهدرک هیهت نانآ شوروراک زا قیقد یشرازگ نم

 «مدوب هدید ار نایفوص مزیت ونپیهدوخ شوررابکی ناتسرلرد مه البق هچرگ
 «منیبهب اراهنآ راکكيدزن زا هکنیا یاربورتقیقد یسرربو قیقحت یارب نیا دوجو اب

 .مدش هاشنامرک مزاع

 هارمه مزیتونپیه نمجنا یمومع طباور رتفد سیئر ولماش نسح ریما یاقآ

 .میدوب هدرب دوخ ابزین یساکع نیبرود هاگتسدودو ملیف هقلحود دوب نم

 «سوبوتا اب ۱۳۶۰ هام نمهب مهدزناپ هبنشجنپ زور رهظزا دعب شش تعاس

 هدشنشور هزات رهش یاهغارچ دوب نشورهمین | وه«میدیسر هاشنامرک هب ًامیپناریا

 یزیگنامغ بورغ «دیرابیم مارآ مارآ «دوب هدرک ندیرابب ع ورش فرب رگیدراب دوب

۳ 

 روصنم یاقآ لزنم هرعالاب هاشنامرک یاههچوک رد وجتسج تعاسکیزا دعب ..

 همین ات اهشفک « دوب یالو لگ یلبخ اههچوُک سپ هچوک «میدرک ادیپ ار ینیدلانیز
 ؛دشیم هدیشاپ اجهمههب لش لگ اهشفک ندیشک نوریب ماگنه و تفریمورف لش لگ رد



 یرداق شیوا رد راک زا شرازگ ۳۵

 رغالو قالچ « هدزامرس و هنسرگ ياهگس « دوب هدش یلگ همه ام یاهسابلو راولش

 " و هتشگ رس ینان اب ینازختسا هکت ندرک ادیپ یارب افو اب تاناویح نیا « فبثک و

 . روصنم یافآ لزنم هرخالاب . دوزفایم هاشنامرک بورغ یزیگنامغهب نادرگ رس
 رد ار ام بش نامه تشه تعاس یلو دوبت لزنمرد یلو میدرک ادیپ ار ینیدلانیز

 1 ۱ .درک تاقالم هاشنامرک دیحوت لته

 ام یامنهار « دوب هداد ار اهراک بیترت مه البق هک ینیدلا نیزروصنم یافآ

 .میدوب هاقناخرد ۱۳۶۰ هامنمهب مهدزناش هعمج حبص ٩تعاس «دوب

 هاقناخ« میاهتسشن هاقناخ قرشم تمسردینیدلا نیز یاقآ و ولماش یاقآ و نم

 شوگ راهچنوتسكيو رتم۱ ۰دودحرد ضرعهبورتم ۵ دودحرد لوطب تسا ینلاس
 هدش دومع نلاس طسو رد هک دشابیم رتمیتناس ۵ ًابیرقت نآ علضره هک لکشعبرم

 بارخم ارذآ مان ناوتب دیاش هک دوشیم هدهاشم یلحم نلاس بونج تمسرد تسا

 : 8 رتب یاهریادمین بارحم «دیمان
 دنچ ارنآ فک هک دشابیم رتم ۵
 تساهدناشوپدنفس وگ تسویددع

 هحفص نیا رد ار بارحم سکع ٠
 هساب هاقناخ فک دیئامرفیمهظحالم

 هدش شرف هچیلاق وك رزب یلاق
 فک زا رتالاب رتمهسدودحرد تسا

 - اهمناخ یارب تسا یلحم هاقناخ

 تمسرد هک تسا نکلاب هیبش هک

 هک دراد رارق برغو لامش «قرش

 ینهآ ی اههدرن اب نکلاب نیاولج
 نلاسفقسرد «تسا هدشهدیش وپ

 هاقناخ نامتخاس



 ا ۲
 ا

 دوشیم هدید نوتسرواجم نیدلاءالع غارچ ءاهفد

 هدشبصن یباتهم یفقس یاهغارچ
 .دنکیمنشور ار هاقناخیبوخبهک

 نوتسرواجم هاقناخ طسورد

 زوس تفن غارچ كي لکش عبرم
 ددعهس هک تسا نشور نیدلاءالع

 هدش هداد هیکت نآب هریاد اب فد

 هدامآ و كشح اهنآ تسوپ هک

 : ۱ .دنشاب نتخاون

 نم هارمه ناتسدد یفرعم

 ولماش یاقآ ناتسودزا رفنود

 ؛دنشابیم نم هارمه ینیدلانیز و

 تسایدرم واماش نیس ریما یاقآ

 ملعم یدرونهوک نامرهق هلاس ۵۳

 شرورېو شز ومآ ترازو شزرو

 سالک رد«هدش هتسشن زابآریحخا هک

 سالک ههام هس هرود زو:ییهدوحخ

 هررک یط ارمزیتونپيهدوخو اگ وي

 تعاس عبرکی ات دناوتیم و تسا

 رس یور ینعی اناساشریس تلاحب
 طوب رم یاهسکع هیلک دنامب یقاب

 شیوا ردمزیتونپیهدوخ شرارگ هب .
 .تسا هدش هتفرگ ناشیا طسزت



 یرداق شی وارد راک دا شرازگ ۴۵۱

 یاربینیدلا نیزروصنم یاقآ
 مزیتونپیه دوخ سالک هرود یط

 زا رابکی یاهتفه یصوصح روطب
 هک  دمآسیم نازهت هب هاشنامرک

 و دشابیم هاشنامرک رد ام یامنهار

 تشاد هارمه هک یتوص طبض اب
 . ار اهگنهآ و ناشیورد یادص

 شب وارد هفایقد لکش

 ٩ تعاس رد ام دورو ودب رد

 رد شیوارد زا رفنجنپ طف حبص

 دندوب هتسشن هاقناخ لامش تمس

 دودحرد ٩/۳۰ تعاس اترورمب و

 جنپ زا یکی «دندش عمجر فن ۰

 تشادرسهب یدیفس نیچقر عیفوص

 یدیفسو هایسلامتهدرگیدرفن ودو

 اهنآ زا یکی « دندوب هتسب رسهب
 یکی و دوب نایلق ندیشک لوغشم

 كي هتبلا هک دیشکیم راگیس رگید
 هعلاطم اب دنمشناد «یعقاو یفوص

 .دشاب داتهم یزیچب دیاب الومعم

 ولماش جیسا یاقآ



 ۵۳ مزیت ونپیه دوخ

 ین دلانب زر وصنم یاقآ

 دودحرد هک شیوارد «دش دراو هفیلخ هک د وب هعمج حبص۱ ؛دودحرد تعاس

 لخاد هک دوخ لحم رد هفیلخ «دنتساوح اپ رب هفیلخ مارتحا ساپهب دندوب رفن ۰
 میهاربا هفیلخجاح اردوخ .مدرک هبحاصمناشیا ابدعبهقیقد دنچ تسشندوب بارحم

 .هاشنامرک رد ۱۳۰۷لاس دل وتم هلاس۵۲ دیمان یدلاخ

 ؟دیدروآ یور فوضت یوسبامش هک دشروطچ - س

 نم ناشیا توفزادعب دوب شیوردهفیلخ یقت دمحمجاحمردپ موحرم - ج

 .مدش هفیلخ



 ؟دیدرک عورش یگلاس دنچ زا - س

 ۳ هدرک ع ورش دعببیگلاس ۲۵دودحرد منک یمرکف - ج

 ؟دراد یدیاوف هچ یشیورد لامعا س

 ,یط ناسنا ار تقیقحهار.تسا مزال سفن هیک زت یارب «دهدیم بلفتوق - ج

 ادخب رتدوز ناسنا هار نیا زا ء دسرب ادخب دنک یم یعس ناسنا نید رد «دنک یم

 یصخش هیبش الثم«دشدهاوخن نشور دوشن فوصت تقیرط لخاد ناسنا ات .دسریم

 هکیناسک .تشاددهاوخن هریج تفایزد قافحتسا دشوپن یزابرس سابل ات هک دشابیب

 اشامت ار نازابرس هژر هک دنتسه یچاشامت لثم « دناهدشن فوصت تقیرط دراو



 far مزیت ونپیهدوخ

 دمحم ترضح دعب « داد مدآ ترضعهب اخ هک وب اط فوصت و ثافرع

 س هب بقلم ینالیگ رداقلادبع ریظن ایل وا ریاسو ماما هدزا ودو ىلع ترضحعهب ات (ص)

 یصلاخ نیدلارصن خیش جاح هدرپسرس نم ,دشابیم یرداقتقبرط یناب هک ثوغ
 هروب قارع كوک رک رد یصلاخ یلعخیش جاح شداتسا مه ناشیا و متسه هواپرد

 .میتسه یرداقشیواردزا امو تسا

 یندرکن روابو بیجع ینانخس

 شیپ لاسدنچ تفگ هک دوب نیا دوب یندرکنروابو بیجع یلیخ هک ينانخس

 اجنیاینویزیولت شیامنو یرادربملبف یارب یهورگ و یزیازجررتکدو یشوهرفرتکد
 اهخیس ندرک ورف ابرگا ؛تساغ وردناش راک اهنیا «تفگ یریازجررتک د ؛دندوب هدمآ

 رگید یاهوراد ای خب اب البق هک تسنیا شتلع دننک یمن درد ساسحا دوخ مادناهب

 ۰ .دننک یم سح یب ارد وح ءاضعا

 شیامزآ دینا وتیم هک متفگ یریازجرتک دهب (یدلاخ میهاربا جاح هفیلخ) نم
 ترپ نوریب اددوخ امیپاوه زا نم میوریم الاب امیپاوه اب هکنیا نآ و دینکب یرگید
 دیاب امش دعب و ؛دمآ مها وخ نیمزب هدنز و ملاس نایوگ رکذ و نانزقلعم ؛منک یم

 ناترسندش هدیربزا دعب امشو «منابسچب هرابودومربب ارامشرسنم هک دیهدب هزاجا

 مه یرادربمایف دنشاب یچاشامت و .دهاش دنناوتیم مه یاهدع «دنام دیهاوخ هدنز

 .دینکب دیناوتیم



س سس سس
 

 یدداق شوارد راک زا شرا زگ ۴۵۵

 : تفگی من غو رد هفیلخ

 ار هفیلخ «دروخرب نیتسخن زا
 هدقعنودب و مارآ هداعل |قوف یدرم ۱

 قیمعیسونابقا دننام مدیدرهاظتو

 و هرهچ و اهمشچ زا ؛دوب مارآ و

 -یب و یزاینیب «شمارآ شتاکرح

 ادیوه زیچ همه هب تبسن یتوافت

 ناجیه شیاهتبحص رد « دوب

 دوب ناب امن هفیلخ ه رهچ رد ردصعس حور قمع «ین وافت ی ,شمارآ

 . تبحص درسنو و مارآ تشادن "

 - یمن دیک ات شراتفگ رد ؛درک یم
  هودب شنابزو اهمشچ هرهچ «دش

 همهزا یزاینیب تلاح دوب رارصا

 .رصتخمیلیخ «دوبرهاظ شناکرح
 یدنمشنادهبرهاظت «فلکت نودبو



 رد هفیلخ هک دندادیم یهاوگ همه هفیلع یاهمشچ « هفایق  تاکرح « هرهچ

 یاهقیقردنچهفیلخ راتفگ ندینشزا سپ نمیلو«دیوگ یمنغ وردوتساقداصشراتفگ

 شیامزآ ار هفیلخ تاراهظا نیا ناوتیمروطجو هنوگچ مدرکیمرکف متفرورفرکفب

 مهاوخ هفیلخ زا دعب یاههام « یدعب تاعجارم و اهسامت رد متفرگ میمصت «ذرک

 رضاح هن وگچ درک مهاوخ لاوئس ناشیا زا « دنک تابثا ار شیاههتفگ هک تساوخ
 طوقس و ندب ربرسزا ریغ یرگیدراک هچ ؟ینکت ابثااردوخ یاههتفگ یناوتیمو یتسه

 ؟یهد ماجنا یناوتیم امیپاوهزا

 مسا رم عو رش

 ادتبا « دندرک ع ورش هاشنامرک شیوارد هکد وب هعمج زور حبص ۱۰ تعاس

 هیآ ةلابندردو درک نآ رقزا یاهیآ ندناوعهب ع ورش هدازدمحم مانب شپواردزا یکی

 رطس دنچره نایاپ رد ؛درک ع ورش ار ینافرع یراعشا باذج و شکلد یئادص اب
 هللا هبترم ۳۰۰و هللالاهلاالرک ذ هبترم۲۰۰ هفیلخ طسوت و دشیم هدناوخ ینافرعرمش

 رک دو ینافرعرامشا ندناوعتهب ع ورشزین 3 «دشرا رکت ناشیورد مان اب

 ندادتک رحهبغ ورشهداتسیا لاح ناگ دن زا ون هقیقددنچ زا دعب «دند ومن

 بونج تمسرد «دندومن دوخ رس ۱ اهفدنتخاونهب ع ورشزین اهفد

 یاهوم اب شیوارد رفن ۵ هاقناخ ` راعشا ندناوخ و راکذا «دندومن

 رسشخرچ اب «دندوبهداتسیا دنلب همادا تعاسمین ات یعمج هتشد
 تهابشیبهک ندب بلاج تاکرحو < تسا ر تسدتشپ هفیلح سپس تشاد

 هدمآ رد ناجیههب ؛ دوبن صقرەب دزدوخ پچ تسد فک هباردوخ
 ,دند وب ردودنتسا وخ ایرب شنوارد همهو



PAY یرداق شوارد راک زا شرازگ 

 دنزاون یم فد شیوادد

 رفن ۴۰ دودح رد هک شبوارد

 و هداتسیا هاقناخ فارطا «دندوب

 لوغشمو هدرک لفق مهرد اراهتسد

 ثگنهآ اباهفد«دندوبرس شخرچ
 دندشیم هتخاون یصاخ و زاونلد

 نیشنلد یراعشااب هارمه شیوارد

  .شیوارد «دنتفگ یم رکذ ینافرع

  -یمیرتقیمع هسلخ دراو مک مک
 زاب مهزا ار اهتسد مک مک «دندش

 صاعیایند درا و كيرهودندرکیم
 گگنهآ مهاهرس «دندوبهدش دوخ

 . .دیخرچیمندب نوزوم تاکرح اب

 لخاد رد اهمدآ نیا هکیئوگ

 یصوصخمكچوک روتوم ناشندب

 راک توسص طبض روتوم هیبش
 نیا روتوم نآ هک دناهتشاذگ

 هدارایبو تک رحیب ار صاخشا

 و شبنج هب . ینوزوم تالاح هب

 یرگیدیورین ؛دروآیمرد تک رح
 -یمرذتکرحب ار شیوارد نیا

 -یم هک دندوبن اهنآ دوخ «دروآ

 ار اهرسو دندیصقریم «دندیخرچ

 ینافرع راعشا و دندادیم تکرح
 " برگ |«دنتفگ یمرک دودندناوخیم



 ۳۵۸ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 . زا یکیهب یدنمورین صخش ضرف
 تساوعیم و دشیم كيدزن اهنآ

 و دنک لغب ار شیوارد زا یکی

 دیاش و تسناوتیمن « درادهاگن

 « دشيمن هجوتم مه شیورد دوخ

 زا یکی باتک نیا یاهسکع رد

 ار یمتسر دمحا مانب شیوارد

 دوحان روعش هنوگچ هک دینیبیم

 تیم روتسدو نامرفواهب شهاگ ۲

 تلاح شزاب یاهمشج « دهد

 ابده دیم ناشن هک دراد یصوصخم

 رد دنلب یاهوم و زاب یاهمشچ

 .تسا قوی

 هتخاون اهفد زا ددع راهچ

 لوفشم نایفوصذا یکی یمتسد دمحا ب شیوارد زا رگید یکی ؛ دندشیم
 دشابیمرس شخرچ هتشادک یا هیاپ راهچیورا ر یکبمد
 تعاون یمبوچهعطقود ابو دوب

 - یم تک رح تساروپچب «بقعوولجهب و دندنا وخیم ینافرع یراعشا مهاب همه

 .قن كم تسارو مح یهورگ ایرد جاوما هیبش «دندرک



 یرداق شارد داکذاشرازک ۳۵

 ده  مریت ونپیهدوخ لوفشمد دناهدرکر یجنز مهرد اداهتسد شی وادد

 یناف رع تاسلجزا یکی حرش

 . :دئاهرب»باتک همدقمرد یلمیاروش سلجم هناخباتک سیئر یلضفت یقترنکد
 23 _ :كدسیوتیم تا یلو هلاتمعن هاش دنزرف هک باتک فلؤم لاح ح رشرد «قحلا

 ار روبنط داتسا «دندش تکاس همهو دیدرگ دعاسم ممج لاح هکنآزا سپ

 . دوب هتسشن ناشیا یورب ور هک یشیورد « دندرک شوماخ ار اهغارچ دنتفرگ تسدب

 .__ هک اد یدننامتاجانم دنبعیج رت و درک ندناوعهب عورش یئاریگ و مرگ یادص اب

 ۹ :نحلاب داتسا ار نآ یاهتمسق زا یضعب ...درک زاغآ دوب یلوم ترضح بفانمرکذ



 Pye مزیت ونپیهدوخ

 رارکت مه اب اراهتءسق 3۳ گیو سیم دندناوخیم و هدرک یگنهآ مه یرثم

 ۱ . دندرک یم
 نآ ساکعنا و تفرگیم الابو تخیمآ یم مهرد اهادص نیاو روبنط گگنهآ

 .تخاسیم دوخیب دوخزاو دربیمرگید یملاعهب ار هدنونش

 دندوب یلدنصیور البق هک یاهدع دشيم ساسحا قاطا كيرات همین یاضفرد .

 ناکت اردوخرس دنبعیجرتو روبنط گگنهآ ابو دناهتسشن نیمز یور یصاخ عضوب
 ربتاکرح و اهادص نیا «دنیوگ یم یزیچو دننک یم مخ پچو تسارهبو دنهدیم

 :.دروآ یمرد لاحو دجوهب ارهمهو دوزفایم سلجم یمرگ و روش

 دنلب یاهوم اب یفوص نبا یاهمشچ
 قیمع ندوب زو پیه یلو تسا زاب

 ۰ تسا ادی وه الماک زاب یاهمشچ اب



 یرداق شی وارد راک زا شرازگ ۱ ۱ ۳۶
۰ 

 تشاد یبیجع برض صوصخب و دوب هدشرتادصرپ هک داتسا زو یاد

 هبو پچهبو تسارهب هک رس تارو دنکفا یم نینط هاقناخردو دیس ریم شوگ هب

 قاطا كيرات همین یاضف رد «دیدرگیم رتصخشمورتدیدش دشیم مح بقع هب و ولج

 یتدم عضو نبا « دزیم جومو تسویپیم مهب هک دشیم میس رت یک رحتم طوطحخ

 . . :دنتفگ یلعیلعرابدنچو دن دیشک یدابرف داتسا ناهگ ان درک ادیپ همادا

 یضعب رس تاکرح رب هوالع . دندمآ شورخ رد یگمه قشع داب ناتسمرس .

 وه یا رم یم ادعو داور کک یصاخ عضوهز اردوخ یاهتسد
 ربدشیمن موهفم تسرد هک یرگید یاهدایرفو ترابعو :قح «قح ؛قح ءوه «وه

 .دزیم جوم ینافوطو مطالتم یئایرد «دزبن لاخ» تبحص رگید«دندروآ یمنابز

 هاقناخ شیدا رد باهتلا و روش

 كيراتهمين یدلاخ میهاربا هفیلخ جاح یتسرپرسهب هاقناخ «هاشنام رک هافناحخ

 «دندوبهدشدوخیب دوخزآ افصابو یفاص یفوصرفنلهچدودحرد «دوبنبش یلو دوب
 گگنهآ اب دندشیم تسارو مح «دندرکیم تک حدندنا وخیم ینافرع رامشا رایتخا یب

 رد هک دوب نیشنلد و جیهم نانچنآ ینافرع هنحص نیا « دنتفریم بقع و ولجهب فد
 فوصت وننافرعرد هک یسک یارب تایلمع نیا یلو؛دیشخبیم یصاخرثازین یچاشامت
 اهنتهندشابنبلاج دیاش درادن یتخانش مزینهینامو مزیت ونپیهدو رد؛درادن یاهعلاطم

 نیا زا روظنم هک دیوگب دوخ ابو دشابرخسمت لباق مه دیاش «دوب دهاوخن بلاج
 ؟دناهدش هناویدرکم ءدننکیم ار اهراکنیا اهنیا ارچ ؟تسیچ تاک رح



 تو ۱ مزیت ونپیهدوخ

 تاما رک ع ورشو یتسم جدا

 میظع یورین نآ هب ۰ دندوب هدیسر ینافرع یتسم جواهب نایفوص زا یخرب
 یاهراک یلیخ دندوب رداق الاح ءدندوب هدش لصو اب كيدزن میمانیم ادخ هک یناهیک

 .دنهد ماجنا رواب لباق ریغو هداعلاقراخ

 اههن وگ رد دنلب یاهخیس ند رک و رف

 هک تسا لاس ۲۰ درکیمراهظا هک هلاسه ۴ یمیرک متسر مانبشیواردزا یکی

 دوشیم هدید یمی رک متسد شب ورد یابههن وگ رد خیس ددعود



Pr یرداق شوارد داک زا شرازگ 

 خیس ددعود هفیلخ «تساشیورد

 -هنوگ هبرتمیتناس ۶ «لوطهبدنلب
 جراح زا سپ « درک ورف وا یاه

 یاج و دماين نوح اهخیس ندزک

 رگیدیکی تفریذپمیتلا اروفاهنآ
 یس یمتسر دمحا مانب شیواردزا

 یگلاس ۷زا درکیمراهظا هک هلاس

 ۰ تسا هدش فوصت كلسم وزار

 یتناص.۰ یاهخیس نامهزاددغگي

 | نابزربززا والابزا یدومعروطب ار

 جراح ولگ ریز زاو درک ورف دوخ

 - یم هظحالم سکعرد هک دیدرگ
 .دیئامرف

 :تسان غيت ندروخ

 لوغشم یمتسردمحا شیورد

 دنچ «دش تسان یاهغنیت ندیعلب

 | نامدلخادرد نم ار اهغیتزا ددع

 ندروخزا سپ «دیعلبو متشاذگ وا

 بآ ناویلكي تسان غيت ددع ۰
 صقرورس شحخرچهب «دیشون مه

 زا سپو دش لوغشم دوخ ینافرع

 ًاددجم هقیقد ۲۰ دودحرد تشذگ

 مکش زا ار هدش هدیعلب یاهغیت

 اهنآ یاتدنچ هک « دومن جراح

 نابژربهب ار خیس یمتسددمحا ش ورد
 تساهدشیداخ ولگ رب ززا هک هدرک و رف دوخ



 مزیت ونییهدوخ

 نوع اهن یاتدنچ دوبدول آ نوخ

 لامتسدیالاراهنآ نمهک دوبدول آ

 نارهتب دوخ اب و مدیچیپ یذغاک
 « مداد ناشن رفن دنچهب و مدروآ

 دیئامرفیم هظحالم سکع نیا رد

  :نهاریپیور اهنوخزایرادقم هک

 .تسا هتخير شیورد

 پال ندروخ

 ینیس كي لحاد رد هدرکد رح ار

 رفن دنچو ؛دروآ روضحبو هتخیر

 . هدرخ ندروخ لوغشم شیواردزا

 كگنچ شیوارد « دندش اههشیش

 ار پمال یاههشیش هدرخودند زیم

 دندروخیم تابنو لقن دننام
 اداهغين یمتسد دمحا شب ورد

 دنکیم حداخ مکشزا



 یرداق شروادد راکزا شراز مک

 یود اهنوخزا ی دادقم

 تسا هتخبد شی ورد نهاریب



 وو . مزیت ونپیهدوخ

 هشیش هدرخ نددوخ لاحدد شی واددذآ یکب,



 یدداق شی وارد راک زا شرازگ ۱ .. ۷

 اههناش و هنیسرد خیس ند رک و رف ۱

 دوخ یاههناش رس و مکش تسوپهب ار دنلب یاهخیس شیواردزا رگیدرفنود

 كلسرد تسا لاس ۷ هک ارهلاس۴۲ یباراد لیعمسا شی ورد شکعزرد ؛دندزک ورف

 .تسا هدرک ورف دوخ یاههناشرد خیس ددعود هک دینیبیم تسا ناشیورد

 یناداد لیعمسا شیورد

 یاههناشهب خیس ددعود
 تسا هدرک و رف دوخ



وشیم هدبد شب وا ردزا یکی. هنیسدد خیس
 د

 ` زا ويد هب رس نوز

 .تسا لاس ۷ تدم هک هلاس ۴۷ روپ میرک دیجم مانب شیوارد زا رگید یکی

 تیعمج طسو زا ناهگ ان «دندیخ رچیم همه هکیلاح رد « تسا هدش شیورد 2
 ج راخ

 مکحمرایسبو دش ماجنا شهچ اب راویدبرس ندیبوک ؛دیبوک راویدب ارشرسو هدش

 .دیعلب تسان غیت ددعودنینچمهروپ مرک شی ورد ؛درک داجیا یبیهم یادص و دوب

 . رگید یثایند رد

 یدادعت«دنتسهیرگید یایئدردو لاحرد هاقناخ نیالخاد ردرفن ۴۰دودحرد ۱

 لونشم شیوا ردزا رفنراهچ «دننک یم تک رحبقعوولجهب و هدرک لفق مهب ار اهتسد



Peیرداق شردادد داکذا شدازگ .  

 ` -یمتک رح فارطاهب یربخیبو یدوخیب لاحردرگید یاهدع «دنتس» فد نتخاو

 ینافرعراعشا ندناوخ لوغشم یهورگ «سک ره و دنراد صقر هیبش یتلاحو دننک
 روهطوغینافرعو یتسم نیریشیایندرد شیوارد نیارثکاو دنتسه یدرک و یسراف

 و تسا سکع نتفرگ لوغشم مزیتونپیهدوخ نمجنا رتفد سیئرولماش یاقآ
 .تسا شیوارد یوهایهوراعشا طبض لوغشم ینیدلا نیزروصنم یاقآ

 :دندناوخ ار راعشا نیا هسلخ تلاحرد میهاربا هفیلخ سپس

 ۱ وهاي مشک ناشیوردوچ مدرگیم راوردنلق

 ومالا سیل یوج ز یبآ منزیم شتآ رب

 .درادربخ یشیورد شیورد نتفگ وه ای ز

 وه الاریغ دشابن شلیصحتلوکشک رد هک

 مروتسد دنداد نینچ ناشیورد یالوم ارم
 وهایوگب وهاي لکشم تراکیور دیآ وچ

 . دسرتیمنرتشنورجنخ مخزو رانو رام ز "

 الوم راطع انیحور اتلود اذهف



دیم تکر ح اددوخ رسد متفگ ی مرکذ هتسدن هفیلخ رانگر و
 مدا

 ؟مدرکی م هچ نم وهایه نیا رد

 یهاسگ آدوخ نیع رد « متفگ یم مارآ «مدوب هتسشنهفیلخ رانک رد

 نیع رد دوب هاگ آ دوخان مناک رح رس نداد تک رح هب عورش مارآ

 -یمدوحیب دوخزا یهاگ آدوحخان «قح رکذ «متفگ یمرک ذو «مدرک
 هساخو هثشن تلاح نیا زاو «مدش شعرچومیالمرکذ نیا «وهرکد

 ملد مدربیم تذل ینافرع یتسم و روش هب لیدبت مک مک رس مارآ
 -یب؛ناهگ ان «دش یرتشیب ناجیه

 « مدز قلعمو هدیشک دایرف «رایتخا

 متشاذگ نیمزب ار میاهتسد فک و

 پچ هباردوخرس دايز تعرس ابو
 رکذ و مدادیم تک رح تسار و

 رد رتقیمعو رتقیمع تساوخیم
 تلاح نیارد «مورورفتلاح نیا

 تلاح « شمارآ تلاح . نوکس

 .ندشلصو تلاح «ندشج راخ

, 



 یدداق شی, وارد راکزا شرازگ ۴۷۱

 ۰ مدادیم تک رح اددوخ رس تعرسهب و متفگ یمرکذ

 ندش دارم دب رم ۱
 حالطصابهک دش ماهلا دیاش ای ؛مداتفا رکفب «یداع تلاحهب تشگ زابزا سپ

 و دش ماجنا یگدرپسرس نیا یمسارم یطزا دعب ‹ منک لوبق ار هقبلخ یگ درپسرس

 .دش مار دی رم ولماش یاقآ مه نمزا دعب

 تلو۲۳۰ قرب شیامزذآ
 الاح تفگ هفیلخ ؛میدرک لوبق ار هفیلخ یگ درپس رس ولماشو نم هکنیازا سپ

 زا یکی «درب هاقناخ قرش تمس فرطب ارم هفیلخ « تفرگ دهاوخن ار امش قرب
 هفیلخ درک زاب ار پمال «دوب نشور پمال «درب ورفزیرپ خاروسهب یپمال نادرگ اش

 تشگنالوادنب ات یفیعض قرب درک ورف پمالچیپ رس لخادهب هتفرگ ارم هبابستشگنا

 « دش ماجنا ولماش یاقآ اب شیامزآ نیمه ؛درکن نمرد یرثا یلو درک دوفن نم

 اریدنلب خیس هديشک یرانکب ارولماش یاقآ هفیلخ نادرگ اش قرب شیامزآ رب هوالع



 یی « مزیت ونییهدوخ

 زا « دندرک ورف شیامسههنوگ رد ۰

 رگیدیرطزاو هدرک و رف فرطکی
 یم هظحالم سکعرد هک «دمآ رد

 نوچهک دندقتعع شیوا رد «دیئامرف

 «تساهدش هدرپس رس ولماش یاقآ

 ین وح هندنکیم صاسحایدردهناذل

 تعرسهبمه اهخیس یاج ودیآ یم

 روطنیمه هتبلا«دش دهاوخ بوخ

 هچرگ اهخیس یاج یلو دوب مه
 ژوردنچیل و هدوبسوسحمانرایسب

 شتلع منکیمرکف «تفر نیبزا دعب

 ولماش یاق آ یاههن وهب اد خیس ل و ۱ ننی لاح رد ولماش یاقآ هک دوب نیا
 ۳ 0 اس ا ۰ ۰

 دند رک و رف هسلخ رد رک | «دوبن زونپیه

 .تفریذپیم عایتلا اهمخز یاجرتدوز یایخ دوب زونپیه

 مسارم نایاب
 - یم هفیلخ «دنتفر همه شیپ وارد « تفریذپ ناباپ مسا رم هک دوب ۱۳ تعاس

 « دنتسه رادهزاغم یضعب دنتسه یراک و لغش یاراد مادک ره شیوارد نیا تفگ

 راک رگید یاهتک رش و نفلت و قرب و بآ "هرادا رد یخربو دنتسه یشترا یعنرب

 .میدوب هفیلخ نامهیم راهان یتیدلا نیز روصتم و ولماش یاقآ و نم«دننک ېم

 اهر وبنز هب اهیفرشا لیدىت

 .« تفگ یم « درک فبرعت ینالیگ رداقلادبع زا یناتساد یدلاحخ هفیلخ جاح

 . ماگنه ؛داداج اصع هتسدرد ار یفرشا ددع ۰ دادعت ینالیگ رداقلادبع شبورد

 یتفو «مراد یفرشا دنچ انصع هتسد لحخاد نم تفگ دروخرب نادزدهب یتقو ترفاسم



 یرداق شی وارد راک زا شرازگ ۱ ۳۷

 .دش ج راخروبنز دنچ دندرک ج راخ اراصع هتسد نادزد

 : هفیلخ یاذغ "

 دوب یزبس هعرق تشروخاب جنرب میدروخ هفیلخ لزنم رد راهان هک یئاذغ
 نارا وخهایگماخ اب نارا وخهایگ صوصخم یاذغ : دوب هدش تسرد تشوگ اب هک

 تشوگ نودب یزبسهمرقو جنرب یمک دعب ؛مدروخ دایز یزبسو نان ءادتبا نم دوبن

 زا و میشاب هتشاد یئاهتاقالم مه نارهت رد و دیایب نارهتب هفیلخ دش رارف مدروح

 . مینک یرادربملیف هدنیآ رد مه اهنآ مسارم

 شندارد راک صقا ون

 نیا رگ هدر ر رظنب یصقاون هاشناهرک شب وا دد یلک روطب و مسا رمرد ۱
  .تسین دب دوش عفر صقاون

 :داگیسهب دایخعا لوا

 شیورد ‹ یفوصكت یارب دندوب ی و ی شرقرو زا یحخرب

 :نافرع لوصا زا یکب ارز دشاب هتشاد یزیچهب یگتسباوو دایتعا هک تسین حیحص

 2 دنک اع دوخ سفن فلاخع دباب فزاع یماطسب دیزپ اب هتفگ قبط هک تسنیا

 و یتسیاب لفال تسین راوخهایگماخ رگا شیورد اب یفوص كبي

 یاسچ اب دنق شیوارد و دندروآ یاچ هاقناخ رد هکیلاح رد « دروخن دنق

 تشوگ و دنروخب توتو شمشک اب امرخ اب ار یاچ شیوارد نیا رگا دندروخیم
 هجیتن دوخ راک زا دنروخب تشوگ رابکی یهام ای یاهتفه لقاال اب دننک عطق مه ار

 ٠ .تفرگ دنهاوخ یرتهب

 , ایریگ هجیتن - موس

 " یتقو یملع ترابع هب اسب و دنبآ ی مرد قیمع هسلخ تلاحب یتقو شیوارد

 تشپ هب نیمز یور یتسیاب «دنیآ یمرد مزیت ونپیه مراهچ اي مجنپ ای مشش هلحرم هب



 fe مزیت ونپیه دوخ

 تانیقلتاب و دنوشیم ملاساب ؛دنوشیم رتهب زورره هک دننک نیقلت دوعهبو دنشکبزارد
 دوخ مسارم ماجنا زا هاشنامرک شیوارد «دنهد ماجنا دنراد جایتحا هک ار یرگید

 ' نیقلت نیاب ًاعقاو هکیلاحرد < دننک یمن نیقلت دوخب ینعی دننک یمن یریگ هجیتن

 یرکف تالالتخا راچدای درک یم درد ناشندب یاضعا اهنآ زا یحرب «دنراد جایتحا

 . دندوب رکف تتشت بارطضا ریظن

 .: تابرشن و باتک مداهچ
 لفاال یاهیرشن یتسیاب هکیلاحرد «دنرادن باتک ای همانزور « هلجم شیوارد

 یئاهباتک و دشاب نافرعو فوصن راکفا و هفسلف مسارم فرعم هک دنشاب هتشاد هنایهام

 یارب و دراد فورعمبرما هبنج ینافرع تابرشن تاراشتنا هک « دنیامن رشتنم زین

 شرازگ .تسادیفمو مزال الماکدنیامن هجوت نافرع یوسهب هک مومعیهاگ آ و ع الطا ۱
 . دریذپیم همتاخ اجنیارد هاشنامرک شیوارد مسارم

 ندیمهفن و نتشادزغم
 میمهفیمن یلو میداد زغم
 مينيبیمن یلو مداد مشچ
 مبونشیمن یلو مب راد شوگ
 یفوصو شیوریای رگید نرابس اب تو قرف تسا نیمه ! یلب

 یعامتجا یعیبط تیصخش كی اب

 رف هنتسیل یزید زیچ ناظوفحم یرسعا طفح رج ام یلاع جرادم تالیصحت
 هزاسیم هچ ؟ دنکیم هچ نامتخاس سدنهم رفن كب « نیشام سدنهم رفنکی « حارج رتکد

 و دنک زاب یروت وم « زودب «دنک هراپ ار یوضع هک « دراد ار غوبن و شوه نیا طقف
 رایسب عامتجا یارب ناگرزب نبا یداتسا و هفرح نیا هتبلا « هزاس ار ینامتخاس ندنبهب

 نیریاسو سدنهم و رتکد ناقبط نیمه زا یخرب « تسا نکمم یلو تسا هدنزرا و مزال

 و سیسخ ۰ دنشاب یبصع و زوشهنیک ء دتشاب هتشاد یدنسبدوخ و رورغ « هتفر اپ ورا
 ا ات به کاک ء دنفاب لیلذ و ناوتان قلج و قلد و قلح ربارب رد « دنشاب راکعمط
 لوبق ار شیوارد ‹ تاقبط نیمه زاب و دننک عاضرا ار سفنوید و دننکدود « دنشونب
 ؟ ارچ « دن رامشب كچوك و ریقح « دننادب نادان و داوسیب !ر اهنآ « دنشاب هتشادن

 ۱ دننیب یمن یلو « دن راد مشچ : هکنیا یارب

 : ۰ دنمهف یمن یل ودن راد زغم ۰ دن ونشیمن یلو دن راډ شوگ

 هاگن رگید یخرب و یدلاخ هفیلخ و یمتسد شیورد هرهچو هفایق هب سکع رد اش
 هرهچ و اهبشچرد هک « دیمهف دیهاوخ « دمهفب امش زغمو « تیپ هب امش مشچ رگا : دینک



 .موسثحبم هصالخ ۱ ۱ ۳"

 ناسنا نف شیورد كي یلو « تسا هتف رگ اب ار یزاسنیشام و یزاسنامتخاس نف سدنهم ' قاي دوشیمن طابنتسا و كرد یرگید زیچ « ینتورف و عضاوت « یکاپ و افص زج اهنآ
 . تسا هتخومآ ار ندوب

 هاگت ریقحت دیو هب سکچیه هب ؛ ددادن یدنسپووخ و رورغ « یعقاو یفوص كي
 . هراد ین ورد قیمع شمارآ هجیتن رد ؛ تسین للاق حیحصان و یطارفا تیمها زینچ ۰ جیهو سکچیه یارب «میتسین زیچچیه ام ءیتسهوت مه هشپنآ » ریخلاوب! دیعسوب | لوقب «دن ادیمن سچیه زا رت ربو رتالاب ار موخ «یرادسن قلج و قلډ و قلح صرح : دنکیمن

 اهنآ ندروخشتآ و ندروخ غیت « مراد لوبق ار نامیوخ « میرادن ناشل وبق « می رگنیم نراقح هدد هپ اهیفوص و شی وارد نیمههب ؛ اههدرک لیصحت اسم زا یخرب یلو
 : هکنیا یارب ؟ارچ مينکیم روصت یدنبمشچ و یزابهقح « یزابهدبعش ار

 :اریز « ميمهفب و مينکكرد ار شیدارد صقر ام « درادن ناکما مینیب یمن یلو ميرادمشچ «میونشیمن یلومیراد شوگ. ميمهفیمن یلو میراهرفم
 ميونشیمن یلو میهدیم شوگ « ,مينيپیمن یلو مینکیم هاگن .

 میمهفیمن یلو مینک یم راف
 مسارم كی. شیوارم صقر ؛ تسین ساوواچاچ و وگنات صقر شیوارد صقر . دنک سملو ساسحاادشی وا ردصق ر دناوق یمن «دیاین ردىن اف رعیتهملاحهب «یسکات

 كي یتقو ‹ یهاگ + دنتسین یریمض ناساسحا نیا نتشاذگ نوکسم و سبحهب ریاق هک تسا یهاگآدوخان یایند یاهلمعلاس کع شیوا رد صقر تسا یبهذم و یناحور صاخ
 : شی وا دد صقر « تسا هاگآان ریمض یاهایل وخ هتفاب مسجت و یرهاظ لکش ء شی وا رد صقر « تسا هدیصقریم هک دشاب هتشادن دایب دیاش ؛ هدرگیمرب یداع لاحاب یفوص هدنصقر
 . هوریم ورف یهاگآدوخان نامه اب نطاب روعش یهاهنتيالو میظع یاین قمع رد هک «تسا قیمع هاچ هتم یفوص صقر «دربیم قمع هپ رتشیب ار یفوص.« لاحنیعرد هک « تسا یهاگآدوخان یایند یاهششوج هکس تش

 سپ « هنتسین هک دننکسامحا رگا اریز « دنتسین » هک دنسریم یئاجب متفگ هابتشا متفگ ظطلغ هن « دنتسین هک دننکيم ساسحا هک « دنسریم یئاجب صقر لاح رد شب وارد
 : . دنتسه هک هوشیم مولعم

 ,میسرب «یتسین. و دوبن» نارکیب سون ایقا هب میناوتب مه ام هک نک كمك امب ایادخ
 ۱۳۶۴ هامید متسیب هبنش۲ « كوبا

 موس ثحبم هصالخ

 مادک ره ابنآ هصالخ هک .دندوب هد ثالاحاب لاوحا میتفگ مهالبق هکیروطب

 .دوشیم نایب طخ كيرد

 لماک زکرمتو ندب قلطم نوکس و یتکرحیب تلاح زا ترابع «هبقارم لاح -۱
 .دورب باوخپ هاوخوترپ هکنیا نودب .هتسشن لاحب تسا رکف

 هجوتم هاوخوتوپ هبقارم لاحرد تسا هبقارم زا رتالاب هلپكی برق لاح ۲
 هکنیا نودب هاوخوترپ برق لاحرد یلو تسه دوخ ندیشکسفنو ندوبهدنز و دوجو
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 زا تسا ترابع برق افرع فیرعتب .تسین دوخ دوجو هجوتم دشاب شوبیب اب باوخ
 . سقن لالعمضا و سح لاوژ

 یکاطنامصاع هتفگب و تسا دوجو تدحوهب قشع زا ترابع «تبحم لاخ -۳
 و رایسب وا ثولخو میاد وا رکفت و دوب كدنا وا ثدابع هکتسنآ تبحم تمالع

 یتبیصمنوچ «دونشن دنناوغبنوچ «دنیبهن «دنرگنرد ودب نوچ «هتسویپ وا یشواخ
 دسرتن سک چیهزا و ددرگن داش دهن ودب یور یباوص نوچ و دوشن نیگهودنا دسر
 .درادن دیما سکچيههب و

 سرتزا تسا ترابع فوخ و دشابیم دنوادخزا سرت ضعمب «فوخ لاح ٤
 . .یاهدیدنسپو نسحتسم رما نتفرتسدزا ای یدنسیان و هورکم رما ندمآشیپ زا

 هدنیآ رد یبوبعم رمالوصحهب بلققلعت زا تسا ترابع اجر ءاجر لاح -۵
 رایسب تالاحزا یدیمون و تسا راودیما اجر بحاض دشاب هتشاد ینوکین "راظتنا
 ۱ .تسا مومذم

 تلاح عونكی و تسا تبعم و قشع زا رتالاب یاهجرد قوش «قوش لاح ٦
 .بوبعمهب لوصو یارب تسا یبلق ناجیه و دیدش

 راشبتسا زا ثرابع و تسا نآ راثا زا و تبحم عبت زا سنا «سنا لاح ۷

 ۱ ` .یوپعم لامج هعلاطمهب نآ حرف و بلق
 «هکنیاهب دامتعا «دنوادخهب تسا لد دامتعا تلاح زا ترابع «نانیمطا لاح ۸

 تمکح قباطم و تسوا ريخ هجنآ تسا یدنوادخ مرکولضف روخرد هاوخوترپ رگا
 .دیسر دهاوخ واهب تسا یہنلا

 قيمعمزیتونپیه تلاحرد یتاپهلت و ینیبنشور تالاح نامه .هدهاشم لاح -4

 .دمېفیم هتفگانو دنیبیم رود هار زا هدنوشمزیتونیه دوخ هک «تسا
 یلاحنینچردهک «تسا لاوحا عیمج نطابو لاوحارخآ ینمی «نیقی لاح -۰

 نایع تیر زا تسا ترابع نیقی افرع فیرعتهبو دوریمنیبزا یدیدرت و كشره
 _ناهرب و لیلدابهن «نامیا توفهب

 همتاخ یناریا شی وارد قیرط زا مزیتونپیهدوخ شور اجنیا رد
 .هدشداپ شورهسرس هوالع ندشمزیت ونپیهدوخ یارب دریذپیم

 یاهشورمرارمچ لصف ناونعتحت هکدراد دوج وزینیرگید یاهشور

 .دوشیم نایب مزیت ونپیهدوخ هناگتفه
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 مراهچ لصف

 «مزیت ونییهدوخ» هناگتفه یاهشور

 . حیبست هلیسوب مزیتونپیهدوخ
 ناهد فقسهب رکف ندرک زکرمتم
 سفنت یور رکف ندرک زکرمتم
 ناکمره و اجره رد ادخ یور رکف ندرک زکرمتم

 ضبن و بلق نابرض یور رکف ندرک زکرمتم

 غارچ «هنیثآ «هایس هطقن یور رکف ندرک زک رمتم
 قارب زیچره ای و رولب ءعمش

 ندب یاهارکاچ یور رکف ندرک زکرمتم رب

 و وب و بل و د

 تسا ناسآ رایسب  «مزیت ونپیهد وخ» هک متفگ باقک هبدقم رد نم

 دوخ» نیرمت و شزرو «دیناوتیم یتیعضو ره و اجره رد امش و

 ءدجسم رد «امنیس رد «مامحرد .سوب وتا رد الثم .دینک «مزیت ونپیه

 رد و لحم ره رد هصالخ «ندرک راک رد «ینامهمیمرد «نتفرهار ماگنه

 . شزروهب دیناوتیم دینک ادیپ یراکیب و تصرف هقیقددنچ هک اجره
 نیا كيكي نم الاح و دیزادرپب «مزیت ونپیهدوخ» ینهذ نیرمت و
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 زا مادک ره امش ۳ مهدیم حیضوت امش یارب ار هناگتفه یاهشور

 .دینک پاختنا دیناوتیم دیتشاد تشود ار اهشور

 تسدپ حیبست نتف رگ لئالد زا یکی :حیست هلیسوب مزیت ونپیهدوخ - ١
 شک هنافساتم یلو .تسا «مزیتونپیهدوخ» نآ یاههناد شرامش و
 لاحرپمب «دنن ادیمنا رنآ یملع تلع اپنآ همه دیاشو ناتسدهب حیبست

 ,دیئامن «مزیت ونییهدوخ» نیرمتحیبست هلیسوب دیهاوخب مه امش رگا

 و دینک هیبت یاهناد ۶۰ اي ۵۰ اي ۱۰۰ حیبست ددعكي دیناوتیم

 .دیناوتیم و دیتسه هک یتیعضوره رد. و ناکم یه رد و اجره رد
 رارکت ار سدقم و مظعا یماسا زا یکی حیبست .یاههناد دادعت هب

 و «وه» ««قح» .«دحاهللاوهلق» .«هللاناحبس» ترابع لثم .دینک
 .«هللاال اهلاال»

 دیرامشیم راب ۰ .تسا ددع ۶۰ هک ار حیبست یاههناد الثم

 ر زا بیت رتنیدب «دینکیم رارکت ار «هللاالاهلال» ترابع راب۶۰ و

 «دیاهتفگ تا راب ره و راب۳۰ اي ۰ ںہظ ات حبص

 ا 90 و یس اک
 اریز .تسا «مزیتونپیهدوخ» یعون حیبست قیرط زا نتفگ رکذ

 یور رب رکف ندرک زکرمتم زا ترابع مزیت ونپیهدوخ یملع فیرعت
 حیبست یاههناد دادعتهب رکذ و شرامشاب امشودشاب یمع وضوم كي

 نیرمت رصع ات حبص زا شور نیا اب و دیئامن یم زک متم ار دوخ یکف

 الوا هام دنچ تشذگ زا سپ رورمب و «دیئامنیم مزیت ونپیهدوخ

 قیمع یارب. ًایناث و دیسر دیهاوخ رکف زکرمت رتقیمع هلحرمهب
 .دیوشیم رت هدامآ لبقلصفهس رد هدشدای شور هساب ندشمزیت ونپیه

 هناگتفهیاهشورزا مود شور :ناهد فقسهب رکف ندرکز کر متم - ٣

 یدنهیاهیگ وی تسین مولعم «تسا ناهد فقسهب رکف ندرک زک رمقم
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 فقس اي قس هجوتم یکف گا هک دناهدهرک فشک روطچ و هنوگچ
 یلحم رد امش «تسا ناسآ شناحعما «دش دهاوخ نک رمعم «دوشب ناهد

 «دیدنب هباردوخ یامشچ «دینیشنب ونازراپچ ءادص ورس یب و تکاس
 هک دید دیهاوخ المع «دیئامن ناهد فقس هجوتم ار دوخ رکف هاگنآ

 ره و اجره زا امش راکفا ینمی .دوشیم نک رمتم یبوخب امش رکف
 .دینک سمل نابز كوناب رگا ار ناهد فقس «دوشیم عطق زیچ

 هدش هنوراو هک تسا یکچوک هلایپ هیبش هک درک دیهاوخ ساسحا

 .تسا هرکمین و دوگ ؛تسا

 لمع زرط
 .«ویدار «روتوم یادصورس زا رود «یشوماخ و تکاس قاطا رد ۱

 راہچ «دشاب لکش نیاهب دیاب امش نتسشن زرط ؛دینیشنب نوی زیولت
 ولجهن «وربوررس « نیمز هبذاج هوقرب دومع .تارقف نوقس ءوناز
 و دینابسچیم مهب ار تسد ود هبابم تشگنا و تصش «بقع هن و

 .دیهدیم رارق اهوناز یور هدیشک ار ابتسد و هتسب اپتشگنا هیقب

 :هرامش هس نم» : دینکیم نیقلت ای تین الاح «دیدنب یم ار اپمشچ
 ناهد:فتس هجوتم ار دوخ رکف ۳ ددع شرامش زا سپ و مرامشیم

 «.درگ دهاوخن تک رح نم ندب ءدرک مهاوخن رکف نیچ چیه هب «منکیم
 ات ود زا زورره و تسا هقیقد ۲۰ ات هقیقد ۵ زا لمع نیا تدم

 "زالبق بشورصع «راهن زالبق حبص «دیهدماجنا دیناوتیم راب راپمچ

 : تسا ریز رارق شور نیا رد تیقفوم طرش «ندیباوخ

 لمع طیحم قلطم یشوماخ و توکس - فلا

 جنپ ره راکبع ورشزاغآرد :ندب لماک نوکسو یتک ر حیب - ب

 . .دیهدب دوخ ندب نتف رگ رارقعضوهب یکچوک تک رح دیناوتیم هقیقد
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 لماک تک رحیب هقیقد ۰ EEE ی

 .دیریکب رارق

Eخاهد فقساپ رک نهرک زکر مته - : 

 اجره رد و هاگشیارآ رد «مامحرد «سوب وتا رد ار نیرمت نیا
 .دیهدماجنا دینا وتيم دیا هتسشن ای هداتسیا یزیچاپ یسک راظتن ارد هک

 یلو ..دنتسه ادصورسرپ و غولش الومعم نکاما لیبقنیا هچرگ

 .« تسا فرص مدع زا رتپمب صقان دوجو» لاح رېمب

 هناگتفهیاهشورزا شور نیموس :سفنت یودرکف ندرک زکر متم - ۳

 نیرمت نیا ؛تسا سفنت یور کف ندرک نکرمقم «مزیتونپیهدوخ»
 ماجنا یتیمض وره رد و لحم ره رد ءاجرهرد «دیناوتیم امش مه ار

 رد اد «ترفآسم رد ؛نتفرهار رد «نیشامرد «هداتسیا «هتګسشن «دیهد

 ..عمجرد و یئاپنت
Ea ۱نر ترش یر  

 راممچ زوررهرد هک تسنیا مظنم لکشب «دومن ارجا ناوتیم مظنمان و

 نیاهب « دیهدیم یا و سو ی تر و راب
 .دیشک یم زارد نیمز یور تشپ هب بونج ۱ لامم تبس هک تر

 تک رحیب ورا نیر ا دک یا ۱

 «دیئامنیم دوخسفنت هجوتم ار دوخ کف مامت سپس :دیهدیم رارق

 زک رم" داجیا دیفم م یاهشور زا یکی «سفنت یادصهب ندرک شوگ

 .تسا کف
 دیناوتيم یتیمضو یه رد ناگمره ۳ لکشزد

 ماگته تقوره اي و ندیپاوخ ماگنه بش .دیهد شوگ دوخ سفنتهب
 .دومن سفت یادص هجوتم ار کف ناوتیم پاوخ

 شور نیا :عضورهردو اجرهرد ادخ یودرکف ندرکز کر متم - ۴
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 بادآ و لکش هک .تسا ندوب ادخ دایب ًامئاد حالطصاب شور نامه

 نمحرلاهللامسب یراک ره زاغآ رد .تسا لصفم و نوگانوگ نآ یبهذم

 «« منکت باجا © دیناوخپ ارم » : دیامرفیم دن وادخ «میث وگ یم میحرلا

 هراب رد درک دهاوخ تشپ واهب مه دن وادخ «دنک ادخهب تشپ هک یسک

 هب تسا رتپمب نآ ریسفت و میحرلا نمحرل ا هللا مسب نومایپ ثحب

 یزا ریشمراکم سصاث مالسالا تجح ظن تحت د هک لوا دلج هن ومن سست

 روتسد شریمایپ هب ثگرزب دنوادخ .دینک همجارم دباییم راشتنا

 سمفیپ و نک عورش شیوخیادخمانب ینمی «كب ر مساب ارقا» دهدیم
 .مات نتفگ نودب هک یاهدنزرا و مہم لمع ره» : دیامرفیم مالسا

 «.دوب دهاوخ رادیاپان و ماجرفیب دوش عورش ادخ

 یره رو مک تاقا دیک رو نارا نفی وآ رم و اف لا زی

 ار ادخ ًامئاد «قح» و «وه».رکذ اب و دنشاب یم ادخ دایهب «دنتسه

 ادخ رکذ نطای رومش .مه باوخ رد مکمک هکیئاج ات «دننک یم دای
 امش .دننک یمرکذ ار «موا» هملک مه یدنهیاهیگوی .دیوگیم ار

 وه رکذ ,یتیمضوره رد و اجره رد رصع ات حبص زا دیناوتیم مه

 .تسانآ رارسا ظفحهب طورشم نآ رثا یلو .دینک رارکت ار قح اپ

 یتسیابن یسک «دیئ وگ یم ار قح رکذ ًامئاد نابزریز هک یلاحرد ینمی
 هک دیئامن رابظا یسک هب یتسیابن هاگچیه مه امش و دوش هجوتم

 یکی مه «توکس» هک دینکن شومارف .متسه نتفگ رکذ لاحرد نم
 نآ رد صوصخب «تسا هدارا تردق و زکرمت هدنزرا یاپشور زا

 تسا رتپب «دینک نایب ار یبلطم دیراد ت قایتشا هک ماگنه

 .دینک توکس عقوم نامه رد

 زا شور نیمجنپ :ضبثو بلق نابرض ی ددرکف ندرک زکر معم - ۵

 ناب رض یور رکف ندومن نکمتم ,مزیتونپیهدوخ هناگتفه یاهشور
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 هراب ردناتس ود زا رفن دنچ اب انوس مامح رد یزور .تسا ضبن و بلق

 هکسکسراچد تقورهنم تفگاقفرزا یکی «میدرک یمثحب رکف زک سمت

 هدرسفاتق وره «موشیم یناشیرپ و با رطضا راچد تقورهای «موشیم
 ممب ار تسار تسد هبابس تشگنا و تصش كون .موشیم ینابصع و

 شمارآهقیقد دنچ زا سپ و مهدیم شوگ اپنآ ناب رضهب «منابسچیم
 شوگنآ ناب رضب و دیریگب ار دوخ ضین دیناوتیم مه امش «مبايیم

 .دی رامشب راب رازه ای ۵۰۰ ای ۱۰۰ الثم یرادقم ای و دیهد ارف

 یلک روطب و .دیشکب زاردتشپ هب تکاس یلحم رد دیناوتیم
 لاح نیارد دیهدارف شوگ ندب نابرض ای ندب روتوم یادصهب

 هکیلاحرد دیناوتیم .دراد رارق نیفرط رد اتسد و هتسب اف مشچ

 ردهک دوخ بلقیور اردوختسا رای پچتسد دیاهدیشک زا رد تشپ هب

 .دیهدشوگ بلقیا وآهب بلق ناب ض هب و, دیراذگب درادرا رق پچ تمس

 یلو دیونشناردوخ بلقناب رض یادص تسانکمم راک ع ورش زاغآرد

 دوخ بلق ناب رض حوضو روطب اهدعب و درک دیهاوخ تداع رورمب

 بلق یاوآهب ندرکشوگ دنیوگیم افرع .دینش دیهاوخ یب وخب ار
 و هقیقد ۲۰ ات هقیقد ۵ زا نآ تدم دش دهاوخ شخب ماپملا رورمب

 راب راہچ زور ره مظنم لکش رد .درادن یلاکشا دوش رتشیب هچره
 نیرمتناکما هک یرگید یاجره رد و سویوتا رد مظنمان لکش رد و
 ۱ .دیهد ماجنا دیناوتیم دشاب

 «عمش ,باوخ غارچ «هنیلآ ,هایس هطقن یوررکف ندرک زک رمحم -۶
 :نشدر قارب زیچره ای ورولب

 دیفس ذغاخ یور تمیتناس ۱۰ رطقب یاهریاد :هایس هطقن

 شامكي هزادناب هایس هطقن كي نآ نک رس رد و دیشکب قارب و فافش

 دید لحم زا رتالاب یمک .راویدب ارنآ «دیهد رارق كچوک سدع ای
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 .دینک هاگن نآهب و دینیشنب یلدنص یور «دینک بصن دوخ میقتسم

 E ثحبم. رد مزیت ونپیه یسانشناور باتک رد لمع زرط

 .تسا هدش نایب لصفم روطب

 بصن میقتسم دید لحم زا تالاب یمک راویدب ار یاهنیآ :هنیلآ

 «ورپاود نیب هلصاف دوخ ریوصتهب و دینیشنب یلدنص یور دینُک
 هقيقد ۲۰ ات هقیقد ۵ زا نآ تدم .دیوش هریخ ینیب یاپتنا

 دش هتسخ و داتفا بآ مشچ تقوره «دشاب تک رحیب دیاب ندب «دشاب یم

 .دشاب نک متم دیاب رکف .درک ع ورش هراب ود و دز كلپ رابکی ناوتیم

 زبس ای ییآ تگنرب باوخغ ارچ یور دیناوتیم :باوخ غارچ

 نآهبهایس هطقن هیبش و دیراذگب بک رم ای رهوج اب هایس هطقن كي

 ارس ز «دشابن زمرق . ثکنرب باوخ غارچ تسا شہب «دیوش هریخ

 ۱ .دیامن یم یبصع یگتسخ داجیا

 «یدنه» شور ثحبم رد البق ممشهب ندشهریخ زرط :عمش

 ۱ .تسا هدش فی رعت

 و فقس رد «ناکمره رد و اجره رد : نشور و قاربیئشره ای رولب

 : هدادیلقیص زلف « هشيش ریظن | ریقایب وینارون یئشگیدیاهاج و راوید

 نیصصختمزا یخرب یلو دش هریخ نآب و درک ادیپ ناوتیم هدش
 ؛لاپ لاتسی رک ماني دن راد یرازبا یئاکیرما و یئاپ ورا یئوگشیپ

 رتمیتناس ۱* ای ۸ یطقب نیرولب تسا یاهرک لابلاتسی رک نیا هک

 عیاقو ناوت یم :نآب ندشهریخاب هک «تسا راوس یاهیاپ یوررب هک

 و لصفم نآ راک زرط و حیضوت هک ,دومن هدهاشم ار یثداوح و
 :تسا ا تب زا ترا
 دز دقتهم یدته یاه یگ وی :ندب یاهارکاچ یوررکف ندرکز کر متم - ۷

 .یاهندپ .دوخ یکیزیف و یدام ندب و مسج زا ریغ یناسنا ره هک
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 و لثم و هیبش تسا یندب ءاہندب نیازا یکی هک ذراد مه یرگید

 هک تسا ورین و سیطانفم .حور زا نآ سنج یلو ندب نیمه دننام

 خرچ تفه یلاثم بلاق ای ندب .نیارد و دنی وگیم «یلاثمبلاق» ارنآ

 یور «یناشیپ یور «رس یالاب اهنآ لحم هک .دراد دوجو !رکاچ ای
 تارقف نوتسیاتنارد مه یکی وفانیور «لاحطیور .بلقیور .ولگ
 نمحالطصاپ ایو دسرب یحور یلاع تاجردب دهاوخیمهک یسک و تسا

 نیا زا یکی یور ار دوخ رکف دناوتیم «دیامن مزیت ونپیه ار دوخ

 اهارکاچ نیا هراب رد ناریا ینافرع بتکم .دیامن زک رمعم اهارکاچ

 .مروآیم اجنیا رد ارنآزا یاهصالخ نمهک هدرک رشتنم یاهوزج

 ناسنا حور رد هداعلاقوف تردق زکارم ای اهارکاچ

 :باصعا ةلسلس عون ود

 اهنیا زا یکی «دناتوافتم یلکب مهزا هک دراد باصعا ٌهلسلس ع ون ود ناسنا

 یرگید و دوریم تالضع هب تارقف نوتس هلیسوب زغم زا هک تسا یدارا باصعا
 هدش شخپ ندب مامت رد هکلب ؛درادن نیعم یزک رم وضع کی هک تسا یدارا ریغ
 ۱ تا

 ریزردیلخاد یاضعا یداراربغ ینعی یتاذ تک رحواههدغ تیلاعف و فیاظو

 مينکیم راک رومش یور زا و ًامیقتسم ام یلوا ةلساس اب .دیآیم لمعب یکی نیا ذوقن

 هلسلس نیا .مینک هرادا نامدوخ ليم هب و مبریگب تسدب میناوتیمن ار یمود یلو
 تلجح عقوم رد و دنک یم هدیرپ ار ام ثگنر الثم سرت نیح رد هک تسا باصعا

 دیامنیمدیلوت ام نهذ رد بآ هقئاذ كرحمزیچ كی ندید ماگنه و دزاسیم خرس ارنآ
 .نآ ریاظن و



E ۵باصعاًةلساس عون ود  

 اهاجنآ ردهک دنتسهندب یاهلحم نآ ردهلسلس نیا یاههتفاب و اههدخ یضعب

 دنتخانشیم میدق رایسب نامززا اهودنه ار نیا «دنوشیم ادیپ(اهخرچ) اههوق زکارم
 اهودنه دزن رد فورعم زکارم نیا برغناگ دننک لیلحت و ناسانشناور زا یضعباما

 فیطل مسج كاا ر هی دنناوت یمنوهدرک روصت زمر طقفاریاهخرچدینعپ

 ...تسا دوجزم یعنرچ تالیکشت اب
 . میراد راک ورس یقیقح یاهوضع ای اهخرچ نیا اب اجنیا رد ام هکیتروص رد

 نسیا رطاخ یارب طقف یداراریغ باصعا ٌةلسلس نیا هک تسا نیا تقیقح یتح و

 لس نیا یاههدغ اهخرچ نیا .دندوجوم دناهدروآ دوجوب ار اهنآ هک اهخرچ

 (یلاثممسج ینعی) ناسنا فیطل مسج اهخرچ نیا ةلیسوب و دننک یمهیذغت ار باصعا
 نیا ةنایمرد لپ كي دننام باصعا ٌلسلس نیا .دننک ی مادیپ طابترا وا یدام مسج اب

 .دیمان سفن ةیبصع ةلسلس نا وتیم ار نآ و تسا عقاو مسج ود

 . كاپتبحم دل وت ةطساو تسا بلقیور رد هک یسفن ةوق زک رم ابو خرچ نآ

 ثگ رزب تیئارون كي ناسنا رد نآ لماکت و دوشیم یشخبتوق و دیما ۀوق هک تسا

 ودعم یدوگ یالاب رد هک یخرچ نآ هلبسوب و دنک یم دیلوت هبذاج و یسیطانغم وق
 .دیامنیم هدهاشم ار نآ رارسا و دوشیم طوبرم تعیبط اب ناسنا تسا

 «ارکاچ» تیرکسناس ٌةملک ینطاب مولع رد ندب رد ةوق زک ارم نییعت یارب
 زا ار هوق زک ارمنیا .تسا یسراف خرچ ٌةملک نامه ةشیر هملک نیا ؛دنربیم راکب ار

 ارصاخشا یلاثم مسج هک نیب نشور نامدرم رظن رد اهنیا هک دنمانیم خرچ ور نآ

 رد «دنوشیم هدید هخرچیم یصوصخم تعرسب هک خرچ كي لکش هب دید دنناوتیم

 لثم یدننام هریاد لکش هک دنمانیم زین سونول لگ ار اهنیا یفوسوئتو ودنه هفسلق
 .دراد خرچ .

 فلتخم یاہبلاق رد و هدش ادج ینادزی حور زا ناسنا تقیقح

 قلطم تقیقحب و هدیسر لامک هلحرمب ات دیامیپیم ار لماکت هرود
 : عشقم لا امیناسناحاوریاهبلاق نیب رد .دنک | دیپ لاصتا
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 ی رصنع بلاقاب رگید یاهبلاق .مینکیم كرد دوخ یرهاظ ساوحاپار

 بلاقب بلاق نیرتکیدزن دنراد یکیدزن و قیمع رایسب طباور ام

 هدامزا رت فیطل رایسب رصنع كي زا هک تسا «یرنیثا بلاق» یرصنع
 كرد ارنآ دنناوتیمف «نیب وترپ» صاخشا طقف تسا هدش لیکشت

 رییخت رد ًامئاد یرصنع بلاقرد تایح مینادیم هکیرولعب .دنیامن

 یاهملولسیاج یدیدج یاهملولس .دن وشیم میسقت ًابت رم اپملولس تسا
 یرصنعبلاق دنکادیپ همادا رییغت نیا هکنیا یارب دن ریگیم ار هتک

 اوه و مضهیارب اذغ هبجایتحا هتفرنیب زاهچنآ ندینیمأتتپج زا ام
 دن وشتایح هوقپ لیدبت داوم نیا هکنیا ظاحل زا و دراد سفنت یارب

 دنچ ره .دنمانیم «انارپ» تیرکسناسب |رنآ هکتسا مزالیرگیدلماع

 دوجوب تایح یلآ داوم یئایمیش بیک رت زا هک دسریم رظنب رهاظ رد

 ار تایح هک تسانارپ هکلب» تسین روطنیا تقیقح رد یلو دیآیم
 ندشنش ور یا رپ .دیامنیم میظنت ار ندب دشر و «دهدیم یلآ داومب

 هک ار یجاوما ویدار هاگتسد مین زیم لاثم ار وپدار هاگتسد بلطم .

 ادصب لیدبت و هتفرگ دوشیم رشتنم اجهمه رد هدنهد یاپمهاگتسد زا

 سید دوش بارخ ویدار بابساو مزاول زا یکی رگا یلو دیامن یم

 مهناسنا .دنک یمن ادصب لیدبت تسا رشتنم اضف رد هک ار جاوما

 اي «دنکن راک بوخ ام ندب ءاضعا زا یکی رگا تسا روطنیمه
 امب هک ار «تأیح تردق» میناوتیمن ام دهدن ماجنا از شاهفیظو

 یوری نیا . میهذ دا رق هدافتسا دروم و ذخا لماک وحنب دسر یم

 بلاق هلیسوب و ذخا تعیبط یوریث زا میمانیم انارپ ارنآ هک تایح

 ملاع رد «یفوزوئت» .دوشیم هداد یرصتع بلاقب انارپ لکشب یریثا

 "هدیمان «تاهوف» مانب یلوا تسا دقتعم گگرزب یورین هسب یرصنع
 و ترارح و رونب و هدوب هتسیرتکلا لکشب تعیبط رد هک دوش یم



  ۱ PAYباصعاٌهلسلس عون ود .

 .دوشیم لیدبت تک رح

 بلاقب ۳ و یریلا بلاق هلیسوب هک «تسانارپ» یمود

 ' بجوم زین تاناویح و تاتابن رد فلتخم لاکشاب و دسریم یرصنع
 «ینیلادنک یوریث ای تایح قوف یوریث» یموس .دوشیم اپمنآ دشر

 نآیسفن هیکزت و صاخ تانیرمت رثا رد دناوتیم ناسنا هک تسا
 تسا یششوپ تقیقح رد هک ناسنا یریثا بلاق .دبای تسد تردق

 ثگن ریرتسکاخ ریا لکشب یلومعم صاخشا رد یرصنع بلاق رب

 یونعم و ا ظاحل زا هکیصاخشا رد یلو تسا نایامن یرون مک

  تبسما یمظنم لکش یاراد و رتینارون و رتنشور دنتسه رت هتف شیپ
 رد هک یئایشاهک دوشیم عطاس نانآ یریثا بلاق زا یجاوما ابترم و

 سپ یردتب و هدرک بذج ار جاوما نآ دنتسه جاوما نيا راوج
 . دنهدیم

 یرنصنع ندبب ار انارپ الوا هکتسنیا یریثا بلاقتیصاخ
 یریثآ بلاق رد هک یناروسن نکارم هلیسوب ًایناث و دناسریم

 دنیوگیم (خرچ)ارکاچ تیرکسناس ناب زب ار اپنآو دنراد دوجو

 هجیتنلاب و یریثا بلاقب هتفرگالاب یاپمببلاق زا ار یتابیح قوف یاوق
 تدحو و اپملولس ملقن یریثا بلاق اثلاث دناسریم یرصنع بلاقب
 دیابت یلو .دیامنیم نیمأت یرصنع بلاق رد ار یگنهامه و یحور

 :ودنهتسین یرصنع بلاق زا لقتسم یریثا بلاق هک درک شومارف
 شک !دحیریث | بلاق ,یرصتع بلاق ثگرم زا سپ دنیآیم دوجوب مهاب
 یشالتم زا لبق یریثا بلاق .دوشیم یشالتم دعب ودنامیم هتفپکی ات

 .دوشیم رادیدپ ناگدرم دسج یالاب رد موتناف لکشب یهاگ ندش
 دوخ زا تسا نکمم یریثا بلاق یسیطانفم یورین ای نک رمت رثا رد
 :لکش مسیتیرپسا رد هک دروآ دوجوب «مسالپ وتکا» مانپ یاهدام
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 .دنیوگیم زین یرپسیرپ ارنآ هک دریگیم

 ای ارکاچ» مانب و دنراد دوجو یریثا بلاق رد هک. یزکارم. ۱

 یکیلمن لکشب هک تسا زک رم تفه زا ترابع دن وشیم هدیمان «بالود

 رد انآ رون هک دنشابیم رتمیتناسمین ًابیرقت رطقب و بدحم و درگ

 اهمنآهک تسنیا دناتک رحرد ًامئاد فلتخم ناولاب هقف شیپ صاخشا

 دنشاب یم حرش نیدب و تفگ زین ینارون بالود ناوتیم ار

 لگ دننام و هتفرگ رارق تارقف نوتس یاهتنا لوا یارکاچ ١

 دراد رپ راپمچ سوت ول

 هراد رپ شش و هتفرگ رارق (لاحط) زرپس یور مود یا رکاچ ١

 دراد رپ هد و هتفرگ رارق فان یور موس یارکاچ -۳
 دراد رپ هدزاود و هتفرگ رارق بلق یور مراپچ یارکاچ ٤

 دراد رپ هدزناش و هتفرگ رارق ولگ یور مجنپ یارکاچ -۵
 رپ ٤۸ فرطرهردو هتفرگرارق وربا ود نیب مشش یارکاچ -1

 دشابیم رپ ٩۱ یاراد اعومجم هکدراد

 دراد ںی ٩۹٦۰ و هتفرگ رارق رس یور متفه یا رکاچ ¥۷

 .یلو دن رادیئیج یلیخ یگدنشخرد یداع صاخشارد نکارم نیا
 یگ دنشخرد دناهتفرشیپ یونعم و یحور ظخاحل زا هک یصاخشا رد

 زکارم نیا .دنیامن یم هولج نین شگرزب و دننک یم ادیپ هداعلاقوف
 هتفرگ الاب ملاعزا یئورین و دننارود رد ًامئاد دنتسهخرچ لکشب هک

 و یگدنشخرد .دنراد یگنهامه زین رگیدمهاب و دنیامنیم عطاس و

 هرادطابترا سفن هیک زت و صاخ تانیرمت اب اپبالود نیا شخرچ

 صاخگن رب زین مادک ره و دهدیم ناسناب یصاخ یورین مادک ره و
 تسا هدش پاچ تن رناممب هجردنم یاپملکشرد هک دراد یگدنشخرد

 و دننک یم هدهاشم نیب وترپ صاغشا طقف ار اپبالود نيا .هتبلا



 باتضعاالساس عونود ۳۸۹

 زکارمای خرچتفه نیا ‹دنشاب یم زجاع اہتآ ندید زا یداع صاخشا

 .تساهدش رک ذ « هعبس را وطا» مانب یمالسا نافرع رد یوتمم یئانشور

 زک متو هیقارم هلیسوب یونمم زکارم نیا یئانشور و یرادیب

 یلوا یارکاچ - دوشیم ع ورش (۱ لکش یارکاچ) یلصا یارکاچرد
 هک تسا یرام لکشب هکتسا ینیلادنک زک رمهب لصتم یلصااپ

 تایح قوف تردق عبنم نیا .دشاب هدز ربنچ دوخ رودب مین وراب هس

 و یرادیب مکمک و دوشیم رادیب تردق نیا هبقارم رلا رد تسا
 "هکیمقوم زا .دزاسیم نشور و رادیب ار اهارکاپ ریاس نآ یئانشور

 رد یریمضنشور تلاح دیامن یم ندشرادیب هب ع ورش رپ راهمچ بالود

 مشچ لباقم رد ناشخرد هراتس دننام یتمالع و دوشیم داجیا كلاس

 هک ینهذ نامز اهارکاچ ندشرادیب زا سپ .دوشیم رهاظ وا ینطاب
 كعب و مراپچ عب دراو وا و دوریم نیب زا كلاسرد تسا یبسن نامز

 ارلاح دناوتیمن تقوچیه یلومعم رشب .دوشیم یرگید دامبا دراو

 ٠ هک تسئیا تسا هدنیآ رکفرد ای دنک یم رکف هتشذگب ای اریز دبایرد
 .هچ ؟دروخب هچ ؟دنکی هچ هک تسا نادرگرس و ناریح هشيمه

 شمارآ چیه هک یرصنع دبلاک تشون رس تسنیا ؟دورب اجک ؟دشوپب

 جور زا یتلاح هظحل نیا تسا حورهب طوپ رم لاح .تسین نآ رد
 ساسحا» «تسا هتفرگ رارق تقو رابیوج یوررب یلپ دننام هک تسا
 تشذگ لاحرد .تسا شمارآ ساسحا «تسانانیمطا ساسحا «لاح

 زا حلسم و ازجم صخش هکتسا فقوت نیا رد .تسا فقوتم «نامز

 : همه «دمیفیمو دنیبیم دنک یم سح دوخ نورد رد رگید نیچره

 دن راد دوج و لاح نامه رد همه امیئانشور - تاماپملا همه - اهیحو

 اب درف حور داحتا ینمی لاح» - مینک یمكرد ار تیدبا لاح نآرد

 دنی وگ یمتدح و ار نیا - ریبک ملاع اي ریفص ملاع هاحتا «ناپج حور
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 «.درک ادیپ ناوتیمن یزیچ چیه رد تسه تدحو نیارد هک یتذل
 ۱ ب یتسه وا وت

 : انالوم لوقب ای

 قیفر یا دشاب تقولانبایفوص

 قیرط طرش زا نتفگ ادرف تسین ۱

 مانب و تسه یریثآ بلاق رد هک یلصا لاناک زا ینیلادنک تردق

 و هدیسر اهارکاچ اي اپمیالود ریاسب دوشیم هدیمان یدانانموشوس
 یاپتمسق ریاسب دن وشیم هدیمان یدان هک یکچوک یاملاناک هلیسوب

 رازهتسی ود و نویلیم دصتفه ات نانیپوترپ .دسریم یریثا بلاق

 اپمنآ زا ات ۱۱ «هک دناهتفایرد دومشو فشکپ یریثا دبلاک رد یدان

 ینزوسبط شور قبط هک روطنامه دنوشیم جراخ بلق یا رکاچ زا

 نزوس ندرپ ورف شا رد هک دنراد دوجو یرصنع ندب رد یزکارم
 زا یلومعم بط ملع و دوشیم تگاس اهدرد زا یضعب نکاس نآ رد

 غیأانم زین یریثا بلاق رد - دشابیم عالطایب کارم نینچ دوجو



 باصءاًألسلس عون ود ۳۹۱

 لما ااا 7
 توقف لرتسیتجنارد ۲

 گی ات هکریثا بل رد اهارعاچ ندا رگ ر ارق لسم

 هن وگچ مینیب هب «دیدش انشآ اهارکاچ نامتخاس زرطاب هکالاح

 و ونازراپچ «تکاس یلحم رد دومن نک متم انآ یور ار رکف دیاب ا
 «دنبايیم همادا اهوناز یور و فرطب هدیشکاپتسد «دینیشنب تک رحیب

 .«دیئامنیم ,زک رمتم اهارکاچ زا یکی یور ار دوخ رکف هتسب اپمشچ
 -یهیبار کوچ رکف.«دیناوتیم زور ۶۰ اي ۲۰ اي ۱۰ تدم زا سپ



 یو مزیت ونپیهدوخ

 یکی یور طقف ار دوخ رکف رگا هتبلا .دینک نک رمقم یرگید یارکاچ
 .دوش رهاظ لماک هجیتن ات .تسا رتپب دیئامن نک رمتم اهارکاچ زا
 دهراد یصاخ هجیتن اهارکاچ زا كيره یور رکف ندرک زک رمتم اریز
 .تسا لصفم نآ ثحب هک

 زا یکی دیناوتیم امش : میئامن هدافتسا هناگتفه یاهشور زا هنوگچ

 شور نامه هشيمه و دینک باختنا دیراد تسود هک ار یئاهشور

 هب .دینک هدافتسا شور تفه ره زا دیناوتیم اي و ؛دیدنب راکب ار

 ۱۰ الثم دینک هدافتسا شور كی زا زور ۱۰ ره رد هک بیترت نیا
 هجیتن رد « متفه شور زور هد ...مود شور زور ۰ لوا شور زور

 زا یخرب یلو «دیاهدرک نیرمت ار شور تفه ره زور ۷۰ ضرع رد
 رت قیمع رثا ات .درک هدافتسا شور كی زا طقفدیاب هک دندقتمم افرع

 شوركيیا رجا نوچ دندقتعم مه یخرب و دشاب هتشاد یرتموادم و

 ار نیرمت یاهشور یتسیاب اذل .تسا هدننکلسک و هدننک هتسخ

 ار دوخ یناور و یحور عضو مه امش لاحرپبب داد رییفت هاگهاگ

 دیتشاد یرتشیب یحور و یرکف یگدامآ روطره.دیریگب رظن رد

 ۱ .دیئامن لمع روطنامه
 تاکن هناگتفه یاهشور ماجنا رد : تانیرمت ماجنا رد هارتشم تاکن

 سی زز رد هک دوشیم هدرب راکب شورتفه رهرد هکدراد دوجو یک رتشم

 ۱ ۱ : دوشیم هراشا اپنآهب "

 مه و مظنم مه ار هناگتفه یاهشور : مظنمان و مظنم نیرمت با

 و اجره رد رصع ات حبص زا مظنمان روطب داد ماجنا ناوتیم مظنمان

 دیاب هوالعب و درک نیرمت ناوتیم دنک باجیا هک یمضو ره رد

 .راب راپمچ زور ره هک تسا نیا زا ترابع نآ و دومن نیمت مه مظنم

 رد دياب هقیقد ۲۰ ات هقیقد ۵ زا راب ره و بش و یصع «ربظ «حبص



 .دنوش نیرمت هناخ

 «مارآ «تکاس «هداتفارود یقاطا دياب نيف لما لحم عضو -۲

 «روتوم «ویدار «نابایخ یادص ورس هنوگره زا رود و میالم رون اب

 .دشاب نوپ زی ولت و بآ یادص

 ۰ هناگتفه یاهشور۰ نی رمت لاح ردو یتک رحیب و نوکس ۳

 لبق یابمسرد رد ار ندب یتک رحیب للع و دشاب تک رحیب الماک ندب
 ۱ E .میاهتفگ

 ات دوشیم عورش هقیقد جنپ زا تاني رمت تدم : تانیرمت تدم ٤

 ششیب نامز تدم فرص دیدوب راکیب رگا یلو «تسا یفاک هقیقد ۰
 ۰ .درادن یلاکشا مه

 . دوشیم رهاظ تایلمع هجیتن

 دننک یم نم زا زین تیره سالک نایوجوت رپ شکا هکیلاوئس

 تينت اتا يما رگ هدنناوخ امش نهذ رد نونک امه هکیلاوئس نین و

 رهاظ مزیت وتپیه نییهدوخ تایلمع هجیتن تدم زا ی :هک

 «؟دوشیم

EE BESRE Eیتمالسپ تشگ زاب  

 نم هلاس ۳۸ هب رجت یلو «دناهدرک رکذ لاسهس ات لاسکی نیب تسا

 هب زجت و لمع رد نم هچنآ «تسا لاسکی زا رتدوز نامز تدم زا یکاح
 : تسا ریز رارقب

 OT ات ۳ نیب صاخشا دصرد داتفه ًابیرقت



 ادلب __ زین ونپیههوخ

 .دن ںیگ یم هجیتن سالکپ همجارم راب ود یاهتقه
 ر یا هشت هام ۱۱ اه 6 هلصاف نب شاخقا قرد .

 هجیتن دعب هام ۱۱ یخرب و دعب هام ٩ یخرب و دعب هام ۷ یخرب ینعی

 ۱ . دن ریگ یم

 .دن ریگیم هجیتن هام راپچ زا سدوز صاخشا .دص ردتسیب

 هجیقن هزور ۶۰ یخرب و ههامود یخرب و ههامهس یخرب ینعی

 ۲۲ یناوج ۰ لاس هامدادرخ رد ینعی رخا وا نیمه رد دن ریگیم

 متسین رداق نم تشاد راپظا و درک هعجارم نمب سولاچ زا هلاس

 .متسه ریگهشوگ و نیشن هناخ هجیتنرد « منک هاگن مدرم مشچهب

 لایخ ورکف «یناشیرپ «یگدرسفا الاح و .منکی مناوتیمت ترشاعم

 .تسا هدش هدوزفا مه رکف تتشت و

 مزیت ونپیه قیمع یلیخ هکدوب یدصرد۲6 هدعنآ وزج ناوجنیا

 رد یتمی دش مزیت ونپیه مه هسلج ۶ و دش یواکناور هسلج۳ «دشیم

 .دش هجلاعم زور ۶۵ ضرعرد اعمج و هسلج تفه

 درکیم هیرگ تفرگیم تسدب باتک یتقو هک یمناخرتخد
 راپظا و «درک همجارم نمب شردام هارمه یاهلاس ۱۷ مناخرتخد

 مریگیم تسدب باتک هناخرد نم تقوره تاناحتما كيدزن «تشاد

 ماهیرگ و .دوشیم ریزارس مياپکشا رایتخایب «منک هملاطم هک

 مه هسلج ه و دش یواکناور هسلج كي مناخرتخد نیا «دریگیم

 ۱ .دش هجلاعم یلکب و دش مزیتوتپیه

 هکلب «دن ریگیمن هجیتن تعرس نیاهب همه هک دینکن شومارف

 رفن ود ای كی فن هد ره زا و فن ۲۰ ات ۵ یقن دص یه زا طقف

 مزیت ونپیهدوخ رد صوصخب «دن وش هجلاعم تع رسنیاهب تسا نکمم

 .تسا رتشیب تدم دیشاب مه امتهار و داتسا نود یگا هک



 س پرپصپصپصپصپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپيپرپا سس ۹۰۰۰۰ب۰ب۰ب۰بصب۰بص)»ظقققلقةخچث)۰

 درک ی م هب رگ تفرآ یم تسدب باتک ی عقد هک ی مناخ رتخد ۳۹4۵
 ےک س کک »حس سح»

 نیرتکچوک و ماهدرک مزیتونپیه هامجنپ ار یناسک یتح نم

 بوخ هکنیا تلعهب هک صاخشا لیبقنیا «تسا هدشن رهاظ یاهجیتن

 دوبہب لاسود ات لاسکی تسا نکمم «دنوشیمن مزیتونپیه قیمع و

 . یریگهجیتن و دوبمب مینیب هب لاح .دشکب لوط اپنآ یریگهجیتن و
 هجیتن دوز یخ رب لیلدهچهب و ارچ «دراد یگتسب یلماوعهچ هب دا رفا

 .ںتںید یخرب و دنوشیم بوخ دوز و تترد یف

 . ریز لماع شش هب یگتسب صاخشا عیرس دوبپب و یریگ هجیتن
 :دراد

 بس ناف ی کا + نیز وز تورا
 یسل و دن ریگ یم هجیتن دوز و بوخ مه یلیخ دنوشیم مزیت ونپیه

 دیاش «رید مهیلیخ دن وشیمن مزیتونپیه بوخ و قیمع هک یناسک
 یارب مه زاب تبمنیا هتبلا دن ریگ یم هجیتن دعب لاسود ات لاسکی

 دناهتف رگن هجیتن و دناهدروخ یئایمیش یاهوراد اپلاس هک یناسک

 . دننکیم همجارم نمب صاخشا یرایسب «تسا هاتوک و بوخ رایسب

 و یگدرسفا هک تسا لاس ۱۵ ای لاس ۱۰ اي لاس۷ هک دنیوگیم و

 تب رش نا ویلنا ویل و صرق تشم .تشم تسالاس۱ ۵ و دن رادیباوخیب

 یتقو .دناهدش مه رتدب هکلب «دناهدشن بوخ أمنتهن ,دن روخیم

 هجلامم لاسکی زا سپ تسا نکمم امش میوگیم صاخشا لیبقنیاهب

 زادمپ مینادپ رگا .تسا ندشبوخ ام ا دنه دیم با وج: «دی وش
 .میتسه یضار مهزاپ میوشیم بوخ دصرددص مه لاسهس ای ود

 یریگ هجیتن یاری دارفا نس نازیم : نس نازیم - مود لماع

 ٤۵ درم كی زا رتدوز یلیخ هلاس۱۸ ناوج «تسا رثوم رایسب عیرس

 و رتعی رس مه یریگهجیتن دشاب رتمک نس هچره «دریگیم هجیتن هلاس
 ماهدرک هدهاشم لمع زد دصردراپمچ ات ود دیاش نم یلو .تسا رتدوز



 ام زین ونپیهدوخ

 هام۵ ات ۶ ضرع رد هلاس ۱٩ ات ۱۶ نیب نارتخد و نارسپ یخرب هک

 ۳۵ دسیلو.دناهتف رگ یاهجینن نیرتکچوک هن ودن |هدش مزیت ونپیه هن

 ات ین تا و شا ات ۸ ضرع رد هلاس

 + دن |هدش

 هسک دنتسه صاخشا یخرب : یرامیب ندوبنمزم - موس لماع
 یناور تالالتخا و یرامیبهب التبم تسا لاسهس ات ود الثم تدم

 یرامیب راچد هک تسا لانم ۲۰ اي ۱۵ تدم یگید یخرب و ,ءدناهدش

 یرامیب راچد یمک تدم و هزات هک یسک تسا حضاو و ملسم «دناهدش

 نیش شف یافت هک یسک زا رتدوز «تسا هدش

 . كش

 هک لزنمرد تاروتسد قیقدومظنم یارجا ا
 مزیت ونپیهدوخ تانیرمت یارجا تصرفو دننک یم راک رصعاتحبصزا

 تانیرمتلزنم رد و دننک یم یلبنت هکیناسک ای و دنرادن لزنم رد ار

 «دن وشیمن رضاح بت رم مزیت ونییهدوخ سالک رد ايو دننک یمنارجا ار

 دن راد تصرف هک یناسک یلو .تفرگ دنهاوخن مه بوخ و دوز هجیتن

 دنهدیم ماجنا ار تانیرمت راب ٤ اي ۳ زوررهو دنراد مههقالع و

 | ..تفرگ دنهاوخ هجیتن مه دوز ًاملسم

 ۲۱ مناختخد : یعامتجا و یگداوناخ لماوع س .مچنپ لماع

 ؛دشیم مزیت ونییه مه قیمع و بوخ :دوب یگدرسفا راچد یاهلاس

 «تف ریمداب رب نم تامحز و جیاتن همه «تشگیمزاب هناخب یتقو یلو
 و رداس و ردپ نیب یمئاد گنج و اوعد «تافالتخا «یردامان دوجو

 نیاربانب «درک یم یگدرسفا راچد ار رتخد اددجم ؛ںھاوخ و ردا رپ

 دن رادن یجند و مارآ طیحم دوخ هناخ فقس ریز رد هک یناسک هیلک

 هیلوا تاجایتحا و اهدوبمک « دنتسه یلوپیب و یدام راشف تحت



 درک ی م هب رگ تفرگ یم تسدب باتک یتقد هک یمناخ رتخد ۳۷

 راشف تحت دوخ راک طیحم رذ «هناخ طیحم زا جراخرد ای و دن راد.
 ار دوخ راک طیحم .دنتسه یگتسخ و یمسج و یبصع .یحور یاه

 و هجیتن نفری یلیخ تسا نکمم هجیتت رد «دن رادن تسود

 تسد مدوب یناوجون یتقو :ندب صاخ نامتخاس بمشش لماع

 تفگ یم شردام .دوب هدش هدیرب وقاچاب نم یابیزابمه زا یکی
 اهیضعب یلو «دروخیم شوج دوز یلیخ «تسا تشوگ شوخ نم رسپ

 حالطصا كي نیا «دنوشیم بوخ نید یلیخ .تسا خلت ناشتشوگ

 تسرد یملع رظن زا مه دیاش و تسا مدرم نیب لوادتم و هنایماع

 دنچ هک تسنیا ماهدید هبرجت و لمعرد مهزاب نم هچنآ یلو «نشاپ
 رایسب یخرب «دننک یم عورش نامزكيرد و دنتسه نسمههک فن

 تسا نکمم هک نیاهب هجوتاب .دن ریگیم هجیتن ید رایسب یخرب و دوز
 رتنمزم و رتتخس شایرامیب تسا هتفرگ هجیتن رتدوز هک یسک
 تسوپ «باصعا زغم نامتخاس زرط هک تسین یکش سپ .دشاب هدوب

 نین یزغم و یبصع و یاهچیهام یاپلولس تخاس زرطو تشوگ و

 ار اهیخرب نم هکنیا بیجع و «تسا رثّوم صاخشا .عیرس هویپب رد
 .دناهدش مزیتونپیه قیمع یلیخ هکنیااب و مک نس نتشاد اب هک ماهدید

 دنچ یلو «هتشادن انآ یور یریثأت چیه مر تنی نیا دوچواب

 صاخشالیبقنیا هتبلا تسا هتشاد یرتشیب ریلأت یلیخ تبحص هسلج

 .دشاسب روطنیا فن ود ای تلی سن دص نیب دیاش .دن ردان یلیخیلیخ

 مزیت ونپیهاب هک دنتسهاه یضعب هکنیا نمبلاج تایب رجت زا رگید

 بوخ یواکناور و ندرکتبحص اب طقف هکلب .دناهتفرگن هجیتن
 دن یگ یم هجیتن یواکناوراب هن و مزیتونپیهاب هن اهيضعب «دناهدش

 اهیخرب «دن ریگیم هجیتن دوز اگ وی ینافرع یاپمشزرو اب طقف هکلب
 طقف ینعی .دن ریگیم هجیتن اگوی یاهسفنت عاونا ماجنااب طقف



 ۴۹۸۵ ۱ مزیت ونیهدوخ

 یورهدایپ ای انش و بآ اپ اهیضعب .دنوشیم بوخ سفنت اب طقف و

 نکمم هک تسه یدایز رایسب لماوع«دنوشیم بوخ یدرونهوک و

 یئابنت هعلاطم و باتک الثم یتح «دشاب ثوم صاخشا یور تسا

 .یتسود و قشع .ترشامم .ترفاسم مک ای دایز ندییاوخ «اوزنا و
 تاک رح «رایش وه یزفم و زاب یاپممشچ اب و تقد اب دیاب مه امش

 تقد تحت ار درخ یطیحم لماوع همه تارثا و دوخ لامعا و راتفر

 امش یور لماوع مادک و لساوعهچ دینیبهب و دیهد رارق یسررب و

 و یواکناور .دوب دقتعم دیورف هک دینکن شومارف زین و تسا شوم

 . . .دشاب زین وراد اب هارمه دیاب یهاگ مزیتونپیه

 دنتسه یر خرپ یرامیب راچد هک یناسک : یروخرب ب متفه لماع

 و دنب]وخیم دايز هجیتن رد .دنروخیم ار یبسانمان یاذغ عون یه و

 دن ونش یمن بوخ اي هک تسا ملسم «دننک یمن شزرو و دنتسه لبنت

 ۱ .دن ریگ یم هجیتن رید یلیخ ای و

 و نیرج لنارف تسا نکس الاب هدفدان لماع تقرب زالغا
 الاب هدشدای لماوع یلو «دنتسین رث وم نادنچ هک دنشاب مه یکچوک

 . دنتسه یلک و میس لماوع

  دنریگیم هجیتن ندشمزیتونپیه رابکیاب هک دننکیمروصت یخرب

 امناتس رہشزا یکیزا یناتسید مظان روظزادمب هبنشجنپ كيرد
 ینارنخس ناتسبد رد مهاوخیم هبنشزور نم «تفگیم و هدمآ نم دزن

 مناوتب هبنش هک نک مزیت ونپیه ارم «متسه ناب ز تنکل هب التبم .منک
 تبسن هب لامتحا نیا متفگ ناشیاهب .منک تبحص تنکل نودب و بوخ



 دن ریگ ی م هجیتف ندش مزیت ونپیه دابکیاب هک دننکی م دوصت یخرب

 ادیپ رفن ود اب كي دیاش رفن رازهره زا ینمی «تسا رازه رد كی

 .دن وش هجلاعم مزیتونپیه رابود اي یاب هک دنوش

 دوخ هار زا یواکدوخ ناونع تحت موس ثحبم درأو الاج

 محازم هدغ ات هکدیتسه دقتعم مه امش اریز «میوشیم مزیتونپیه
 ۱ .تفرگ دهاوخن تروص هجلاعم دیاین نوریب «نوزد

 ار محازم هدغ هک تسنیا دننام یواکدوخ نودپ مزیت ونپیهدوخ ۱

 یواکناور «دورب نیب زا نآ درد هک مینک نیقلت طقف و میرواین نوریپ
 نورد زا ار هدغ .دیاشگیم ار اههدقع مزیتونپیهدوخ قیرط زا

 ار هجلاعم و دربیم نیب زا ار درد مزیت ونپیهدوخ و .دروآیمنورریپ

 .دنکیم حیرت





 مزیت ونپیهدوخ دا یداد ربهرهب ۱ ۵۳

 مزیتونپیهدوخ هار زا یواکدوخ

 اي

 مزیلانآونپیهفلس

 درک ناوعن اد وه هک لد نیا هد تسا یدرد

 . ورک ن اوتن ادیب هک هنیس نیا رد تسا یرس

 .تسایئوبشوخ و ابیز خرس لگ هیبش یعامتجا یناگدنز : همدقم
 یعامتجا یگدن ز .تسا هداد رارق مه یفیت نآ رانک رد تمیبط هک

 یاههذور رد دن وادخ هک تسا یئابیز و مادناشوخ درم ای نز هیبش

 تسا  یمرخ و نبسس| اب هیبشیگ دن ز .تساهدادرا رقمهع وف دماهمنآ

 دوجو یئوبشوخ و كن راگنر یاپملگ و نوگانوگ یاههویم نآ رد هک

 روبنز و سکم و هشپ تسا نکمم توارط اب غاب نیمه رد یلو «دراد

 نکمم «دور ورف مه نجل و یالولگ رد امش یاپ تسا نکمم «دشاب مه

 .دور ورف انش تسدب مه یفیت هویم اپ لگندیچ ماگنه تسا

 تسایاهکسهیبش یگ دن ز .دینک لوبق ار یگدن ز تروص ودره
 «اپمیداش نآ فرطکی رد ؛تسا فرط ود «تسا تروص ود یاراد هک

 و دراد رارق اهتیقفوم و اهقشع ءاهیبایماک .اهیتمالس .ءاهیشوخ



 ۳۳3 مزیت ونیهدوخ

 اهیشوخان «اهیرامیب ءایداسان .اپمیماکات نآ رگید فرط رد

 .دراد دوج و تامیالمان و اپمغ ءاهتسکش

 دوجو اهیتحاران و تالکشم نیا نفر ویک فا فا ةن یا رب

 اهیضعب «درادن یتمالسیلو دراد لوپ یرگید ءدرادن لزپ یکی «دراد

 یرگیدیامیراتف رگ یلو دن راد ار ودره اهیضعب دت رادن ار مادکچیه

 یگداوناخ «یفطاع .یقشع تسا نکمم اهیراتفرگ نیا هک ,دنراد

 : ات هتفرگ روپسج یاسؤر زا نیمز هرک رد امش .دشاب یعامتجا و

 یراتفرگ و یریگرد یعون هک دینک یمن ادیپ ار سکچیه یداع دارفا

 یراتف رگ هک دیشاب هدامآ و دینک لوبق مه امش سپ دشاب هعشادن

 دیهدب ماجنا دیاب هک یمہم راک نیلوا «دمآ دهاوخشیپ ای و دیراد

 تشاددای .دیهدب تیمهادیروایب باسحبار دوخ یراتفرگ هک تسنیا

 تارطاخ رتفد رد دیئامن یسررب و لیلحت و هی زجت اقیقد ..دینک

 دیسیونب یذغاک یور رد ای هنازور

 ؟دنتسه اهمادک و تسیچ نم یابیراتفرگ

 «یناورو یمسج یرامیب ؛یلوپ .تسا نکمم امش یامیراتفرگ

 یاهیتحاران كت كت لاحرپمب .دشاب یعامتجا و یقشع «یگداوئاخ

 دن راد یلح هار ای یگدنز یابی راتف رگ .دیرامشب بیت رت هب ار دوخ

 ات دن وش اهر دیاب دن رادن یلحار اهیتحاراث رگا .دن رادن یلحار ای

 رگا و و دن وش اهر ریدقت تسدب تسا تہب ,دیآ شیپ هچ دوخبدوخ

 .دوش لاوئس دياب دن راد یلح هار



 مزیت ونپیه دوخزذا یراد رب٥ رهب ۱ ۱ ۵۵
 ےل ن ن

 ؟دنتسه اههادک نم یاپس راتفرگ لح هار

 ؟میامن لصعهب عورش دیاب یک زا و یغیراتهچ زا

  ,تسا یلمع و یرهاظ یاهیراتف رگ عفرهب وب سم همدقم نیا

 یاهمینا رگن» باتک هب دیناوتیم اهینارگن لیبقنیاعفر هراچهار یارب
 . دیئامن هعجا رم یگن راک لید هتشوت «مینک عفر هنوگچ ار دوخ

 «مینک عفر هنوگچ ار دوخ یاهینارگن ای یگدنز نیئآ» باتک

 وكي اي كي دودحرد طقف نم یلو «تسا هحفص دصراپچ دودح رد

 هداعلاقوف !ریز «منکیم لقن اجنیا رد ار باتک نیا زا هحفص مین

 مانب تسا یناونع لقن هحفص كي نآ و ؛تسا بلاچ و رثوم «هدن زرا

 .دشابیم«زورما طقف» مانب یتخبشوخ هخسن نیاو «یتخبشوخ هخسن»

 ۱ تخبشوخ هخ ۰

 زورید یوررب ار یکی «دیزاسب نیدالوف برد ود دوخ نهذ رد
 .زورما طقف .دیدنب هب هدنیآ یادرف یورهب ار یرگید و هتشذگ

 زورما طقف

 رتشیب » : دیوگیم نلکتیل «دوب مهاوخ لاحشوخ زورما طقف -۱
 یداش .دناهدشهدامآ شلوبق یایب !رکف هک دنلاحشوخ ردقنامه ناسک
 .«درادن یگتسب یجراخ ملاعهب و تسام دوخ رد طاشت و

 شزاس .تسه هچنآاب ار دوخ هک دیشوک مهاوخ زورما طقف ۲
 روما رد .مزاس دوخ یوزرآ قباطم ار همه هک مشوکیمن و مهد
 .تخاس مهاوخ ثداوح اپ هشيمه دوخ یتخبشوخ و یرادا و یگداوناخ



 رب ۰ مزین ونپیهدوخ

 یاهنیرمت اب و هدوب دوخ ناج و مسج یکفب زورما طقف ۲
 یاهقیقدو درک مهاوخ هجوت دوخ یتمالسهب مهدیم شرورپ دنمدوس

 ارم تاروتسد ینیشام .نوچ ات «منکیمن یتسس نآ تبظاوم رد

 .دنک تعاطا

 بلاطم و مهد شرورپ ار مزفم ات دیشوک مهاوخ زورما طقف ٤

 درگ مهاوخ هعلاطم ار یئاهزیچ نآ و تفرگ مهاوخ اف یدنهدوس

 .دراد جایتحا راکقا یا و رکفت «ششوکب هک
 و دوخ ليم قباطم راک كي «نآور تیوقت یارب زورما طقف ٥

 ..داد مهاوخ ماجنا نآ دضرب راک ود

 داقتنا یسک زا و هدرک لصاحرظن قفاوت همه اب زورما طقف ۱ ٦
 .دوب مهاوخ هنامرتحم همهاب و درک .مهاوخ تبحص مارآ «منک یمن

 منک یگدنز زورما نیمه یارب هک منک یم یعس زورما طقف ۷ ٠

 .مهاوخن یراک تسا ادرف نآ عوقو لامتحا هک یئاهزیچ اب رگید و

 ۱ . تشاد

 دوخ ثاقوا هک تش ی ی دوخ یارب زورما طقف -۸

 «منک یم میظنت یاهمان رب شتعاسره یارب و منک فرص روطچ ار
 .تسامزال شنتشون اما منکن ءارجا ار همانرب نیا اقيقد تسا نکمم

 .مریگیمن هنالوجع یئاهمیمصت رگید
 فرص مدوخ یارب ار دوخ تقو زا تعاسمین زورما طقف 4

 البرپ وا دزن ار دوخ یا و منکیم تولخ دوخ یادخاب و .منک یم

 .مزاسیم
 هژیوهب «منکیم رود دوخزا ار سرت و تشحو زورما طقف -۰

 قشع فرط و ندش 2 «ند رب تذل یئابیز زا ءندوب لاحشوخ زا

 .مرادن یمیب نتفرگرارق یرگید



 مزیت ونپیه دوخ ذا یدادزب هرهب ۱ ۵.۷

 .؟ارچ

 تسین رداق هدارا و درادن یرثا دوغب نیقلت .تحیصن یهاگ

 ؟ هربپ شیپ زا یراک

 «تسا یحور و یناور رتقیمع یراحیب راپد صخش هکنیا یارب
 .تسا رت رادهشی ر هاگناچ درد .تسا ششیپ یمسج و یرکف یگتبسخ

 اب دشاب یحطس و یئزج رگا یگدرسفا و هودنا مغ .لاثم ناونعب

 «دوریم نیب زا هدارا ندرپ راکباب و هوخب نیقلت اب و زردنا و دن

 زردنا و دنپ وت حیصن اب .دشاب نمزم و ینالوط .قیمع گا یلو
 ار دوخ یاهینارگن» ریظن یاپباتک هملاطماب و دوخب نیقلت اب و

 وراد و بط هک تسا" )۷ ها ا نیب زا «مینک عفر هن وگچ

 ۱ ۱ ايب كمکب مزیتونپیه و
 «دنک یم زیمت و كاپ ار امش نت «بآاب وشتسش و ا رگا

 زیمت و كاپ ارامش ناور یوشتسش و مامحتسا یواکدوخ و یواکتاور

 رورس و یداش و شمارآ ناور یگدولآ نودب و یکاپ لیلد .دنک یم

 وشتسشامش ناور دیاب دیتسه مارآان و برطضم :هدروسقا رگا ؛ثسا

 ناور یوشتسش .دوشیمماجنا بآاب نتوندب یوشتسش رگا و .دوش

 ۱ .دوشیم ماجنا یواکدوخ و یواکناور اب ۱

 aoa اذل «دشابیم «ملیت ونپیهدوخ» مانپ باتک نیا نوچ

 - رایسب نآ تدم اریز .دیآ لمعب مزیتونپیهدوخ قیرط زا یتسیاب مه

 نکممیرادیب رد ینعی ییلومعم قیرط زا یواکناور دش دهاوخ هات وک

 نکمس مزیت ونپیهقیرط زا یواکنا وریلو «دشکبلوطلاسنیدنچ تسا
 ردا کی رول رال دک لو تهم هج ۲١ 8 5 نش سا
 هملاطم مزیتونپیه خیرات ثحبم رد مزیتونپیه یسانشناور باتک



 ۵۰۸ ۹ مزیت ونپیهد وخ

 و دناهدرک عادو یواکناور اب یسیلگنا ناکشزینا ور « دی اهد رگ

 .دناهدرک نآ نیشناج ار زیلانآونپیه

 زا ام و : دشب وگید# ریان آ وئپیه » ارم زیت ونپیه هلیس وب یواکناور

 نوو قایفد قاعان وو یل مر دهد رخ یی
 ریز را رقهب مزیت ونپیهدوخ قیرط زا یواکدوخ هار و .دیباي هار دوخ

 : تسأ

 مزیتونییهدوخ قیرط زا یواکدوخ ١

 مزینونییش دوخ قیرط زا هجلاعم شور -۲

© + 

 مزیتونیهدوخ قیرط زا یواکدوخ

 ششات راہچ «دیامن مزیت ونییه ارامش تسیتوتپیه داتسا رگا

 رک اش مرتب هام اک وک ا یل اش ف ری
 دیهاوخ دایهب تسا هدش,امش یناور یتحاران ثعاب هک ار یتارطاخ

 دایب ار یاهزات تا رطاخ :دیئامن یم همجا رم امش هک هسلجره و «دروآ

 .درگ دیهاوخ فی رعت تسیت ونپیه رتکد یارب هک تشاد دیفاوخ

 هک راب ره .دیهد ماجنا دیناوتیم مه امش دوخ ار راکثیا الاح

 نم» : هک دینک نیقلت راب۱۰ دوخپ دیئامنیممزیتونپیه ار دوخ >
 ثعاب هک ار یتارطاخ تایئزج تعاس ره و هظحلرم و زورره
 هتشاد هارمه راکدوخ و ذغاک .«مروآیم دایب تسا هدش نم یتحاران

 رد .هناخرد «هار رد «سوبوتا رد «لحمرهرد و اج رهرد «دیشاب
 تشاددای دیر وآی» دایب ار یاهرطاخره «ندیباوخ ماگنه بش «مامح



 مزیونپیه دوخ زا یدادربهرهن ` ۵۹

 هتشاددوخ باوختخر رانك .یدادم و ذغاک ندیباوخ ماگنهبش «دینک

 دایب ار یتارطاخ و دز یاهقرج امش زغم رد هکنیا ضحمب ودیشاب

 روعش رد ملق سكي دینک یعس «دینک .نتشونب ع ورش ًاروف دیدروآ

 دوخیدوخ و یداراریغ نآ رکید رس كي و دشاب امش هاگآدوخان

 دهاوخیم شلد هچره ات دیراذگب دازآ دازآ ار راکدوخ دیاب .دسیونپ

 یداراریغ دیاب نوناق و هدعاق نودب «بیترت و مظن نودب «دسیزنب
 شدوخ ات دیرادهگن دازآ و لش ار دوخ تسد دینک یمس دوش هتشون

 یگدنسجوناب «یسیونءاشنا اب نتشون زرطنیا .دسیونپ دوخب دوخ

 ' بترمتالمج دینک تقد دیاب «باتک ای ءاشنا نتشوت عقوم .دراد قرف
 هم تلا تاج مرا اورول وش و اف و ف وا اب
 دوخ روظنمب نتشون ماگنه یلو «دشاب مظنم و یدنب هتسد و یدنب

 دوشیمهتش ون هچ ره هک دینکاهردازآ ارملقوتسد دیاب سکعهب یواک
 .دوش هتشون

 یناہج ترہش هک یئاکیرمآ تگرزب واکناور (و)یان روهنراک

 یاهعقا و ندروآدایپ» : دسی وت یم دوخ (۲)یواکدوخ باتخ رد دراد

 -هشیدنا یاهشیدناره و درک دهاوخ هدنز نهذ رد ار یرگید عیاقو

 یناوخمه ةدیدپ ار هدیدپ نیا .دناوخ دهاوخ ارف ار یرگید یاه

 یسانشنا ورنیتسخن دی و رف .دنیوگ (۲)یناعمیئادتای و اههشیدن | دازآ

 ناور رد اههشیدنا دازآ یناوخمه ءدعاق زا یوریپ درب یپ هک دوب

 یناوخمه ةدعاق زا یوریپ زا روظنم .دراد ازسهب یشزرا ینامرد

 روطخ شتهذهب هچره هنادازآ زامیب هک تسنیا اه هشيدن ادازآ

 . یقطنم «مبم ای دشاب نشور دیوگیم هچنآ هاوخ «دنک نایب دیامنیم
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 ۵۱۰ مزیت ونپیهدوخ

 .دشابن ای دشاب روآمرش «تیمهایب ای دشاب مہم «نیمآنونج ای دشاب
 و «دروایب ناب زهب هناقداص درذگیم شنهذ زا هچره دیاب طقف یو

 .دیاقع راکفا لماش یو نایب .دزیه رپب فراعت و رهاظت و عنصت زا
 دوخ یاپمباوخ نینچمه و تالیخت .تاساسحا .نیریش و خلت تارطاخ

 مرشناشنایب زا هک ار یتاکن یتح دياب یو .دش هراشا هکنانچ .تسا

 تسا روهكر دياب واکدوخ اي رامیب «دنک نایب هناقداص دراد سرت ای

 «.دروایب ناب زهب درذگیم شتهذزاهک روطنامه ار زیچره هناقداص و

 یلومعم یوگتفگاب یواکدوخ قرف

 یئوکتفگ اب «دازآ یعادت رگید قرف» :دیوگیم یان روهنراگ

 هتکن دنچ ای كي یور صخش یلومعم یوگتفگ رد هک تسنیا یلومعم

 هپ هچره رگید یلو .دنک یم تبحص ابنآ هرابرد و دوشیم زک رمتم

 هراب رد طقف دنکیم یعسو دروآیمن ناب زهب دیامن روطخ شنهذ

 .یواکدوخ رد هکنآ لاح .دنک تبحص تسا حرطم هک یعوضوم

 دشوکب و دهدب یک رتشم تہج دوخ راکفاهب تسین روپجم صخش
 . هک رولعنامه ار زیچرم طقف یو .دشاب مههب طوب رم دیوگیم هچره

 نکمم بیترت نياهب هک تسا یعیبط و دنک یم نایب درذگیم شنهذ زا

 یرگید خاشهب یخاش زا هظحلره و درآدب تبحصیرد زا مدره تسا
 تقادص دوخ تاساسحا و اههشيدنا نایب رد رامیپ ردقره ۰. د ریب

 سّکع رب و .دنک یم كمك رتشیب دوخ نامردهی ٍدهدج رخهب یرتشیب

 هرفط دوخ تاساسحا و اههشیدنا ةناقداص نایب زا رتشیب هزادنایه

 واکناور امنت هن رامیب دازآ نایب دزاسیم رتلکشمار دوخ نامرد دورپ .

 هکلب .دنک یمكمک رامیب تیصخش یگن وگچ ندیمہف رد یلک رولعب ار
 تانایب نمض رامیپ هک مهیصوصخ هب لئاسم ندرک نشور رد ار یو



 . مزیئوتپیه دوخ زا یرادربهرهب 4۹۹ ١

 هناقداص ًاعقاورگا رامیبدازآنایب .دنکیمیئامنها ردیامنیمح رطمدوخ
 ناشنار ءاشحا و ءاعما هک سکیا ٌهعشا دننام تفگ ناوتب دیاشدشاب

 ۳۰ اپا قم واکن او رەب ار رامیب حور قمع , دهدیم

 میدرگ زاب یراگندوخهب

 دوخ باوختخر رانک یدادم و ذغاک امش هک دوپ اجنيا تبحص

O ES SEE AS هتشاد 

 مامت امش ت تارطاخ هک دینک روصت دیابن تق تقرچیه .دیئامن نقش

 هحفصاههد شزور ره امش یگدنز حرش هک دیئادب دیاب «تسا هدش
 هتفه دنچ و زور دنچ امش هکنيا زا سپ لاحرپب .دوشیم ذغاک

 . تبون «دیدرگ فشک ار دوخ یتحاران هشیر و دیدومن یواکدوخ

 .دسریم ارف ینامرد تانیقلت

 مزیتونپیهدوخ قیرط زا هجلاعم شور ٢

 : دزاد هلحرمهس مزیت ونپیه دوخ قیرط زا هجلاعم شور

 مزیت ونپیه ندرک قیمع لوا هلحرم"

 یرکف تالالتخا للع فشکای یواگدوخ . مود هلحرم

 هجلاعم یارب نپقلت - موس هلخرم

 دوخ ماگنه هسلج ۲۰ ات شش زا تسا نکمم لوا هلحرم رد
 ,سه و هظحلره «زورره نم» : هک دینک نیقلت دوخب طقف مزیت ونپیه
 مزیت ونپیه هسلجره و موشیم تہب و رتپمب تپمجره و ثیح ره زا نآ

 باوخ هکنيا زا دعب «دوشیم رتنیگنس و رتقيمع نم بارخ ای نم

 هلحرمرد «دسریم ارف مود هلحرم دیس رقیمع و نیگنسلحاس هب امش

 . امشیرکفیاه یتحا ران ثعاب هک اریتارطاخ هک دینک یمنیقلتدوخب مود



 ۵1۲ مزیت ونپیهدوخ

 هلحرم .دش هداد حیض وت یواکدوخ تمسق رد هک «دیروایپ دایب هدش

 نیقلت باختنا هلحرم نیا رد .دسریم ارف هجلاحمیا رپ نیقلت موس
 ماجنایفنم تانیقلت هک دوش یعس دیاب ناکمالایتخ -الوا «تسا مہم

 دياب هکلب «متسین نیگمغ نم» : هک هوش نیقلت دیابن الثم دوشن

 یفنم نیقلت هکنیا یملع لیلد «متسه لاحشوخ و داش نم» دوش نیقلت

 دنک یم یطرش داجیا نیعم هملک .هکتسنیا یکی هوش ماجنا دیابن
 نم هک دنک نبقلت رگا «تسا وسرت ای نیگمغ هشيمه هکیسکالثم "

 و دنتسه یطرش «رسرت» و «نیگمغ» متسین وسرت ای .متسین نیگمغ

 «دوشیم رتقیمع سکعهب «مغ» و «سرت» نیقلت یروآدای ضحمب
 .دراد ناب زتنکل هکیسک اي .«متسه عاجش نم» دنک نیقلت دیاب هکلب

 نوناق قبط نیقلت نیا «مرادن نابز تنکل نم» هک دنک نیقلت رگا

 یطرش «تنکل» هملک اریز .دراد سوکعم و یفنم رثا یلعرش بات زاب

 تبحصناور «منک یم تبحص بوخ نم هک دنک نیقلت دياب هکلب «تسا

 ۱ | .منگیم
 هراب رد و دیهاوخیمهچهک دینک صخشم ًاقیقد دیاب امش لاح رب

 ار هلمج نامه و دیزاسب یبسانم ینیقلت هلمج كی دیهاوخیم هچنآ

 یرامیب دنچ هکتسنیا دینادیدیاب هکاریمپممتاکت .دینک نیقلتدوخب

 دوشیم نیگنس نطاب روعش راب اریز .درک نیقلتناوتیمن مهاب ار

 .یگید یکی دعب دن ورب نیبزا و دن وش نیقلت يكيیكي دياب اهیرامیب
 هلمجود نآ و دنراد یلک رثا هک دنراد دوجو ینیقلت هلمج ود یلو

 : زا دنت رابع

 رتب تربجره و ثیحره زا نآره و هظحلره «زور ره نم ١

 .موشیم شتپب و

 ٍتمالس ثعاپ تبثم تم ٩م راکفا و منکیم رکف تبثم هشیمه نم -۲



a۱۴مزیت ونپیههوخ ہلا یدادربهرهب ۱  

 یرادهشیر و قیمع یرامیب امش رگا هتبلا .دوشیم نم یتخبشوخ و

 طوب رم تبثم نیقلت عون لوای دیقلت هلمج هب دیتسه روبجم«دیراد
 : الثم دینک هفاضا مه ار دوخ یرامیپ هب

 و رتب تپجره و ثیحره زا ,نآره و هظحلره «زورره نم
 نیقلت طقف رگا .موشیم رتلاحشوخ و رتدأش ینعی موشیم رشهب

 بعروف و رتقیمع رثا دور راکب یگدرسفا یرامیب لباقم رد یداش

 -شوگ ماگنه و دوش ماجنا راون طبض هلیسوب نیقلت رگا .دراد یرتآ
 . .دراد یرتشیب رثا دوشن تقد تالمج یناعمهب مه ندرگ

 یفاک امش هجلاعم یارب مزیتونپیهدوخ انت دینکن شومارف
 هتشادمه شدرگ و حیرفت «تحا رتسا یفاک هزادناب .دیاپ هکلب تسین

 ترفاسمب زور۲۰ ات ۱۰ تدمب ًامتح هامشش ای راپچ ای ودره دیشاپ

 یفاک هزادناب .دیباوخی یفاک هزادناب .دیورب دوخ رببش زا جراخ

 هک هتخپ یاهاذغ و تشوگ ندروخ زا «دیروخب یهایگماخ یاذغآ

 دیناوتیمن رگا و دینک زیهرپ دنکیم فلت ار امش یبصع یژرنا
 و هویمخ اونا هوم هتخپ یاذغ زا لبق لقاال دینکن یراوخهتخپ

 و دالاس و هویم اب ار دوخ ابیرقت هکیاهزادنا ات دیروخب دایز دالاس

 " «دیروخب هتخپ یاذغ مه یمک رادقم دعب و دیشاب هدرک ریس یزبس
 فذح دياب یلکب هک دنراد دوج و كان رطخ یاذغ راپچ «تشوگ نودب

 .لکلاای بورشم 6 تایناخد ۳ دنق ب۲ تشوگ -۱ «دنوش

 درم ای نز رگا «دينکهرطدوخیگ دن ز زا ار هدننک تحا رانلماوع
 رانک هدش یتمیقرپمب «تسا امش یناور یرامیب ثعاب ًامقاو امش

 تسود از دوخ راک رگا .دینکن هظحالمچیه و دیهدپ قالط و دیراذگی

 و رکف یتحاران ثعاب هک یدسو منام هنوگره «دینک ضوع دیرادن
 مادک ره .دینزب ٍرانک دوخ هاررس زا هظحالم نودب تسا امش یناور



 ۵1۴ مزین ونپیهدوخ

 ردقچ ره .دنتسه رث ومو مہم رایسب امش هجلاعم رد هدشدای لماوع زا
 یتشادپمب و ملاس یاذغ یلو دینک نیقلت و دینک مزیت ونپیه ار دوخ

 ' لاحم «دیباوخب مک و دیشاب هتسخ دوخ راک زا رگا و «دیروخن ریس و
 الاح . دشخب و ار امش رثوم روطب دناوتب مزیت ونپیهدوخ تسا

 هن وگچ مزیت ونپیهدوخ قیرط زا هک میوش ثحب نیا دراو میهاوخیم
 ار دوخ هتفپن یاهدادعتسا هنوگچ «میزاس ترب ار دوخ تیصخش

 قفوم ربهر و رسیدم میهاوخب رگا.میهد شرورپ و میزاس رادیب

 مانب نم ار ثحبم نیا .مینک لمع دیاب هنوگچ میشاب دوخ یگدنز

 .ممانیم «تیقفوم هخسن»

 ی يقف وم ۰ ۰

 یقیال هدنامرف و ربهر دوخ زا مزیتونییه كمکهب هنوگچ ای

 دیزاسب یگدنز رد

 زیوجتای هتشون یناناوج یارب تیقفوم هخسن نیا ای ثحبم نیا
 یاهصالخ ثحیم نیا .دن وش قفوم یگدن ز رد دنهاوخیم هک دوشیم

 نم هک یئاکیرمآ لیهنوئلپان هتشون ندش رگناوت باعک زا تسا

 .میامنیم هصالخ و یدنب میسقت یصاخ لکشب ار باتک نآ بلاطم

 دوخ تکرزب یاه وزرآهب ندیسر هار رد و یگدنز رد امش هکنیا یا رب

 ءاه راک هچ هک تفگ مهاوخن امشب البق نم .دینکب دیاب هچ دیوش قفوم

 «دیوش قفوم ات دینک هدافتسا یئاهلومرفهچ زا و دینکب دیاب یبوخ

 اچ.مینیب هب و میسانشب ار دوخ فیعض و یوق طاقن دیابءادتبا هکلب

 ثعابتسا نکمم ام مسج و کف و یگدنز جراخ اي لخاد رد یلماوع



 مزیت ونپیه هوخذآ یرادربهرهن ۱ ۵۵

 سپس و میسانشب ار تسکش لماوع و دوخ لوا .دشاب تسکش

 :_تیقفوملفق هدنیاشگ یاهدیلک زا و میرب راکب ار تیقفوم یاهلومرف

 ۱ .مینک هدافتسا
 نیا امش مہم تاجایتحا زا یکی نوتکامه : هدنزرا یرارسا ءاشفا

 و تسیچ یگدن ز رد امش تسکش ای اهتسکش.تلع دینادب هک تسا

 امش دوش تسکش ثعاب تسا نکمم یئاهزیچ هچ ؟تسا یلماوع هچ

 زا یکی «دیسانشب ار تسکش لماوع نیا هک دیراد جایتحا یلیخ
 قیقحت [ملاس «لیهنوئلپان مانب یعامتجا مولع ثگرزب نادنمشن اد

 ار تسکش لماوع نیا ات هدزک تقد و ششوک .هدرک یسررب و

 :رایمب رایسب راک دنمشناد نیا ؛دنک یفرعم ناناوجهب و دسانشب
 ار تسکش لماع یس دادعت و .تسا هداد ماجنا یتمیقیذ و هدنزرا .

 و هضرع ماقم رد یئابنتهب لماعیسنیا زا كیره هک ,هدرک ادیپ
 الاح امش و دشاب هتشاد دناوتیم هدنزرا یتمیق «دیرخ یاضاقت

 ایش یارب هداعلاقوف كيره هکار تسکش لماعیس نیاناگیارهپ
 .دی راد س رتسد رد تسا یتمیق

 دنوشیم تسکش ثعاب یلماوع هچ

 نیا زا اتدنچ ای كی نتشاد هک دوشیم رکذ لماع ۳۱ ریز رد

 هدهاشم امش .تسا یفاک امش تیقفوم مدع و تسکش یارب پویع

 یاهداعلاقوف شش وک اب امش نایفارطا و ناتسود زا یخرب هک دیاهدومن

 تسکش «دن وشیمن قفوم مهزاب دن روخیمتسکشمه زاب دننک یم هک
 «قشع رد تسکش « راک رد تسکش «یگدن ز رد.تسکش «تاناحتما رد

 .تورل ندروآتسدپ رد تسکش از و جاودزا رد تسکش



 ۰ ۱ مزیت ونپیهدوخ

 تاعلاطم نانز و نادرم هرابرد نم» : دسی ون یم لیهنوئلپان

 :ماهدیسر بلطم نیاهب ات ,ماهدش قیقد ابنآ راک رد و هدرک یهایز "

 باسحهب هدروختسکش هقبط وزج هک یمدرم نزد تشه ودون هک

 عضوهب طرب رم نانآ ریصقت و هانگ هکلب «دن رادن یریصقت دنیآیم

 ام شرورپ و شزومآ رد هک تسایشرورپ و شزومآ زرط و طیحم

 نادیم رد ار ناناوج زا دصرد تشه ودون هجیتن رد.هک تسا یراج

 نم هک یسررب و قیقحت شیامزآ هجیتن رد .دنکیمماکان یگدنز
 تسا دروم ۳۰ ت.دکش هدمع للع هک دیدرگ تباث نمهب ماهدومن

 هدام ۱۱ طقف مه دنلب لابقا و تغب كي ندروآتگنچهب دعاوق و

 اهتسکش للعلاتلع هکیاهناگیس داوم تمسقنیا رد هک «دشاب یم

 هبلاطم ار تسکش لماوع نيا هک یتقو امش . .دوشیم هداد حرش تسا

 نییاد لماوع نیا زا تي مادک دینیب هب و دینک تقد تسرد دیک یم

 «دیرذگب نیازا دیناوتیمن هک تسا هدیشک راوید امش تیقفوم و امش

 هار و هتشادرب نیب زا ارنآ یروف دیدرک فشک ار عنام نیا هکیتقو

 .دیزان راومه و فاص ار دوخ

 دیشابن یشثوروم صقن یاراد امش دیاش :یشوروم صقن -۱

 دننام .دنتسه یلوروم صقن یاراد هک دنتسه یمک رایسب هدع اریز

 :دشابنلاحم ںگا بیاحم لیبق نیا عفر .دازردام یاهلال ورک ای اهروک

 یرکف یاوق رد طقف صقن نیا رگا لاحرپب ,تسا لکشم رایسب

 لاح رد هک «تسا هوخهب نیقلت «دراد دوجو هک یهار انت «دشاب

 نیقلت دوخب یتسیاب بارخ زا ندشرادیب ماگنه ای مزیتونییه دوخ

 دشابیم ری ذپ حالصا ًامامت لماعیس هیقب یث وروم صقن زا ریغ .دوش

 و حیرص دوصقم هکیسک یارب :نشور دصقم و قده نتشادن -۲

 ديما هجوچیپمب دشاب هتشادن یناگدن ز رد ینشور هناشن و فده ای



 مزیلونبیه دوخاا یدادربهره ۵۱۷

 :یناگدررخ تسکش زا دصرد تشه ودون .تسین یگدنز رد یبایماک

 و نامرآیپ مدرم هرمز زا ماهداد رارق دوخ شیامزآ تحت زد هک ار

 .دیهاوخیم هچ یگدنز رد «دینادب دیاب البق سپ «دناهدوب فده

 ۱ یگدنز رد نشور یفده نتشاد  لوا ۱

 دح زا رتالاب ار دوخ فده ینمی:یرظن دنلپ و یتمهدنلپ مدع ۳
 و هبترم دنهارخیم هک یناسک یارب .ندادرارق لادتعا و طسوتم

 دنتسین یضاح و تسا اہنآ تقایل زا رتدایز هک دنوشرئاح ار یماقم

 تسین یدیما چیه .دنیامن نآ ندروآتسدب یارب ششوک و تیدج
 یاب وتمیق دن وشیمن یضار هک دنتسه یناسک مدرم هتسدنیا اریز

 .دنزادرپب دنروآ تسدب دنه | وخیم هک ار یزیچ

 دیشاب تمهدنلب و رظندنلب

 فرطرب یناسآهب ناوتیم اربیع نیا ؛یفاک تالیصعت نتشادن ٤
 یان اههدرکلیصحت نیرتپمب هک تسا هدومن تباث هبرجت هومن
 لیبقنیا هجرد و تقایل و «دناهدناوخ سرد دوخ شیپ هک دنکسه

 . ششیب دنراد تسدهرد ار ناتسریبد همانیهاوگ هکیناسک زا صاخشا
 ملییدكرادم یرادقم صخش هک تسین نیا طقف لیصحت ینعم .تسا

 ینعم یهاگ هکلب «دشاب هتشاد یرتکد و سناسیلقوف و سناسیل و
 صخش نآ طسوت هک تسیتامولعم ندروآ تسدب زا ترابع لیصحت
 ندروآتسدب امش قده تسا نکممدیامنب ار دوخ 'یاہی دنم زاین عفر



 20۸ زین ونپیهدوخ

 نیقلت زا دياب مه صوصعنیا رد هک «دشاب یلیصحت كرادم و جرادم

 رظن رد ار تسکش لماوع ریاس و دینک هدانتسا زونییه لاحرد دوخب

 سرد مه لاسحنیعرد اسمناوج رتشیب رضاحلاحرد .دیشاب هتشاد
 .تسا یب وخ رایسب شور نیا و دننک یم راک مه و دنناوخیم

 مظدم درد یاه راک روما ماجنا رد مه مظنم صخش : یمظنیب -۵

 مظنم ندییاوخ و ندروخ .راکفا .تالیامت ءاضرا رد مه و تسا

 هجیتن رد و دیامنیم رکف یگدندارپ و تتشت داجیا یمظن یب .تسا

 .دوش قفوم دنا وتیمث هاگچیه تتشثم و رک رمتم ریغ ا ك

 تا تیقثوم رارسا زا یکی مظن

 | تسا تیقفوم رارسا زا یکی مظن ۱

 هگنیا رگم , دوشب بایماک دناوت یمن سکچیه :یتسردنتان ٦

 ملاس صخش ندب رد ملاس لقع هک دناهتفگ .دشاب تسردنت و ملاس

 .دوشیم هداد حرش اهیرامیب للع ریز رد .تسا

 كاروخ رد یورهدایز فلا

 یفنم راکفا نداد هار و ندرک رکفدب بی.
 س ره ویوه هپ ندش میلست و یسنج ه زی رغ هداقتسا ءوس س ج

 یفاک هزادناب ندرکنشزرو بد
 هدر هو یا هک هزات یاوه قاشنتسا و حیحص سفنت مدع  ھ

 .دیامن دمآ و تفر

 لاہن نوچمه كد وک :یکدوک هرود رد شرورپ طیحم ندوبنبسانمس-۷
 «دیامن یمدشر روظنامه دیئامن تسارایجک لکشرپب هک تسا یکچوک



 مزیتونبیه دوخ زا یدادربهرهب ۱ ۵1۹

 ادیپ یصاخشا نیب زا ناراکتیانج رتشیب هکتسا هدیسر هب رجت هب
 یک د وک ماگنه رد و دندوب هتفاین شرورپ یب وخ ظطیحم رد هک دناهدش

 .دناهتشادن سامت رادرک تسرد و راکتسرد صاخشا ای

 مہم تاج زا یکی یراک لامها و هحماسم :یراکلامهاو هعماسم -۸

 :دتنا رذگیمتق ول عفداب ار دوخ تاقوا مدرم رتشیب اریز تسا تست

 تسدب یبسانم تعاس و بوخ تقو دن رظتنم هک تسنیا ناشهناپمب و

 بوخ تعاس تقوچیه مینک هاگن یفذم رظن اپ رگا و رد دن ر وآ

 یراک ره مینکفا رظن تبثم رظن اب هچنانچ و دوشيمن ادیپ بسانم و
 دریگیم ماجنا هک یتقونامه میهد ماجنا و هدومن مادقا یروف هک ار
 .دشاب یم نآ ماجنا یارب بساتم تعاس نیرتپمب

 و درک دیهاوخ ادیپ ار هار دیدومن نتفرهب عو وش هکنیمه

 تقو نیاربانب دش دهاوخ دوجوم امش یارب مپمنآ هلیسو و باپسا
 .دی راذگب رانک ار تق ولاعفد و هحماسم و هدرمش تمینغ ار

 بوخ ار راک صاخشا رتشیب :تماقتسا و راک تشپ نتشادن -4
 مدرم هکنیا همه زا رتالاب و دنناسریمن نایاپهب یلو دننک یم عورش

 دنشکب تسد راک زا دندومن ادیپ ار تسکش هناشن هکنیمه دن رظتنم

 یشننک چیه دیئامن عورش ار یراک تماقتسا اب رگا هکیتروص رد

 مه رد ار امش راکتشپ و یرادیاپ وهدومن هنخر نآ رد دناوتیمن

  دیدروخنیمز تق وره امش یلو تسیت تسکش نودب یراک چیه . دنکش

 .دیورب ولجب و دیزیخرب هراب ود دياب

 . دینک تماقتسا و دیشابهتشاد راک تشپ



 °0۲ . مزیت ونپیهدوخ

 دنناوت یمن دنتسه تیصخش دقاف هک یناسک :تیصخش نتشادن س۰

 ديما دیابن صاخشا نینچنیا دنیامن هارمه دوخابو بذج ار مدرم
 مه یئاناوت و تسا یئاناوت رد یبایماک ریز دنشاب هتشاد یبایما5

 تیصخش دقاف هک یسک نیاربانب دیآیم دوجوب یعاسم ككيرشت زا

 .دن روآ لمعب یعاسمكيرشت وا اب دننک یمن لیم مدرم دشاب

 و قوشم نیرتمب یسنج هوق :یسنچ هوق زا ندومننتبظاوم -.۱
 تحت یتسیاب تسا دایز شیئانارت هک هوق نیا دشابیم راک كرحم

 ۰ 3و ا راکب اههدافتسا نیرتہب یارب و هدمآرد تبظاوم

 دیهدن رده ار دوخ یسنجهوق

 تسکش یداوهب ار شن ا هنویلیم راسمق :نتخیماخ سوه ۲

 دنهاوخیم و هتخپ ماخ یاپمسوه مدرم رتشیب اریز دزاسیم راپسهر

 ار صاخشا نیا هنرمن «دن وشب نیچهمه بحاص زیچچیه نداد نودب

 ادیپ نازاب رامق نایمرد دنشاب یم اههدروختسکش وزچ اہنآ مامت هک

 .درک دیهاوخ

 دنت ز یم تسد سروب راک هب ای دننکیم یرگ یچقاچاق هک یناسک

 .دروآ باسحب هتسدنیا وزج مه ار اہنآ دیاب
 یلیخ هک دنوشيم بایماک یناسک :میمصت و هدارا نتشادن -۳

 .تسکش یمدرس .دنهدیم رییغت ارنآ ريد و دن ریگیم میمصت دوز

 . دنهدیم رییغت ارنآ دوز و دن ریگیم میمصت رید یلیخ هک دن روخیم

 .دنیامن یم داجیا ار تسکش مه لثم ودره هحماسم و میمصت نتشادن

 .دش دهاوخ رهاظ اروف مه یرگید دوش ادیپ انآ زا یکی هک اجکره



 مزیل ونپیه دوخ زا یدادربه رهب 3۹

 رد یگا اریز دیزاس رود دوخ زا ار بیعود نیا رتدوز هچره

 .دش دنهاوخ هریچ امشرب انآ دیئامن روصق امنآ ندرک رود

 دیگ یوق ار دوخ میمصت و هدارا مزینونییهدوخاب

 ٤ زا دنترابع اهسرت نیا :سرت نوت«شش زا رتشیبای یکی :

 یزیچیب و رقف زا سرت با

  ۲یریگ هتکت و داقتنا زا سرت ۱

  -۳دیراد شتسود هک یسک هرابرد قشع ندشلیاز زا سرت .

 ٤ نس یدایز زا سرت
 ٥ ثگرم زا سرت

 ٦ :اوه .بآ .یدنلپ :یکیرات زا سرت ریظن رگید یاهسرت

 .نآ ریاظن و گنج «تاناویح «نیشام

  - ۵نیمه تسکش للع نیرتمہس زا یکی :رسمه باختنا رد هابتشا
 دشاب تیمیمص و یگنهآمه یور جاودزاكي ناینب رگا تسا هتکن

 رب رد ار یتسکش نآ فالخ و دهدیم لیکشت ار تیقفوم هیاپ نیرقپمب

 یتمه ددلب یاههشی رو تسا هارمه ینیگمغ و یتخب دب غ اد اب هک دراد -

 درب یف نف زا و هدنازوس ار 1

  ۹شی دا رزد و لعاتحم یردقب مدر« یاهراپ :هزادنایپ طابتحا ,

 ردقنامههزادنایب طایتحا !ریز دانگ یمن هدانتسا یتص رف چیه زا هک

 زا رپ یناگدنز نادیم :یطایتحایب هک تسا شخب نایز ناسنا یارب

 .دومت هدافتسا نآ زا دياب هک تسا نوگانوک یاهتصرف

  -۷للع زا یکی مه خوضوم نیا :نیرشاعم ندرک باغتنا طلغ



 arr مزیت ونیهدوخ

 دیاپ ندشمدختسم و یصخش تمدخ شورف ماگنه رد تسا تسکش

 اریسک و دیهد جرغپ دوخ یامرفراک باختنا رد ار تقد تیاپش
 بایماک و رایشه زین و هدوب هتسجرب تافص یاراد هک دینی زگ رب

 سپ مينکیم یمشچمه میراد ترشاعم هکیناسک اب ام اریز . دشاب

 یمشچمهلباقهک میئامن باختنا دوخ یارب ینیرشاعم و ام رفراک دیاب
 ۱ ۱ . دنشاب

 غ ونکی مه ندوب یتافارخ ای یتسرپماهوا :یتسریماهوا ۸

 دن رش یم بایماک یناسک «دشاب یم صخش ینادان هناشن هک تسا یسرت

 .دنس رتن زیچ چیه زا و هتشادهاگن زاب و نشور هشيمه ار دوخ زغم هک

 قشع هک یراک رد دناوتیمن سکچیه :لغشباغتنا رد هابتشا -۹

 شو رفرد هک یلصا نیزتمرس .دیامن لصاح یبایماک درادن هقالع و

 یا رب یراک هک تسا نیا دومن تیاعر دیاب ندشمادختسا ینعی تمدخ

 و لد مامت اب دیناوتب ات دیشاب دنمقالع نادب هک دینک باختنا دوخ

 .دیش وکب نآ تفرشیپ یارب ناج

 هراک همه هک دناهتفگ :راکكي ماجنا یارب اوق زک رمت مدع ۰

 هناگپ ماجنا یارپ ار دوخ ساوح و شوه مامت سپ تسا هراک چیه

 .دیهد نک رمت دیراد یگدن ز رد هکیفده

 دناوتیمن فرسم و جرخلو صخش :یراکفارسا و یجرخلو -۱

 ناس رت یگراچیب و یرادان زا هشيمه هکنیا یارب دوش بایماک
 هد 5 وجاف و یک دنا دوخ دمآرد زا دیاب سک ره .تسا ناساره ۰

 و تآ رچ ع ونکی دوخ كناب رد زادناسپ دوجو ,دراذگب كناب رد و

 نتسب عقوم رد دناوتیم هک .دنکیم دیلوت صخش یارب یتماپش
 دراد شزرا شتمدخهک یغلبم نآ رطاخ نانیمطا اب .قوقح دادرارق
 واهب دنهاوخب هکیردقره دشاب هتشادن لوپ رگا اما «دیامن هبلاطم



 1 تک صد تسخیر ا
 مزیت ونبه دوخذآ یراد ربهرهب ۳ 2۳

 ۲ ۱ . .دریذیب یلاحشوخاب دیاب دنهدب

 گی و قضش ناسنا رگ :ینابرپم و تففش سح نقش نششادن ۲

 زوسلد هک یصخش .دیامن یضار و دعاقتم ار دوخ دناوت یمن دشابن

 دیآشوخ واب و هتشاد تسود ار وا مد رم مامت تسا ناپ رسم و

 . دنیوگیم

 رتمک تسا دودخم و كچوک شرکف هک یسک :ندوب بصعتم ۳

 دهاوخ یمن هک تا نک ي ن ین ات یقرت تسا نکمم

 تفرشیپ و هدومن ادیپ دراد هچنآ زا ششیب یتامولعم و تاعالطا

 .دوشیم ناسنا بیصن بصعت زا هک ینایز و بیسآ نیرتگرزب دیامن

 .تسا هفلتخم دیاقع باختنا رد یسایس بصعت و یبهذم بصعت

 یروخرپ رد اهیورهدایز نیرستشخب نایز : یورهدایز -۶
 دوخ سفت رایتخا مامز دناوت یمن هکیسک ؛تسا یسنج یاهتیلامف و

 .تسا هتشگار دوخ تیقفوذ دریگب تسد رد دراوم نیازا كيرهرد ار

 و ماقم مدرس رتشیب :نارگیداب یعاسمكيرشت رد یناوتان -۵

 تسد زا یناگدن ز رد هصیقن نیمه نتشاد یارب ار یب وخ یاهتصرف

 دناوت یمن یسیئ رو اوشیپ چیه هک تسا یبیع كي نیا ا ریز «دنهدیم

 ۱ .دنک لمحت ارثآ

 یئانارت :تساهدماینتسدب یصخش ششوک اب هک یت ر دق ندوب اراد ٦

 اجنآزا دشک یم ار یبایماک تسا هدشن لیصحت یجیردت هک یت ردق و

 نودب هک یتلود ینعی درب یم داب ار هدروآداب .دناهتفگ هک تسا

 يدوزب و هدوب رادیاپان دشاپ هدمآ تسدب یصخش ششوک و تمحز

 رتشیب یزیچیب و رقف زا شرطخ هتکن نیا و دوریم نوریب فک زا
 ناشدوخهک یگناوت نیئراو و نارتخد و نارسپ هومن ناونعب تسا



 2۴ . مزیل ونپیهدوخ

 .دنتسه لیبقنیا زا دناهدر واین تسدب ار لوپ

 هک ار یراکتسرد یاج زیچچيه :ندوبن راسکتسرد ۷

 بکت رمار یتنایخ قافتا بسحرب و تاردقم مکحب تسا نکمم صخش

 هدرگ لوبق دوخ رایتخاهب ار تئاما مدع هک یسک یارب اما دوش

 هتخاس اوسر ار وا شلامعا ريد ای دوز هچ تسین یدیما چیه تسا"

 ۱ .دیامن بلس ار شیدازآ تسا نکمم مه یهاگ و

 تسا تابناک ناج نمشد بويع ني! : :ینیبدوخ و یدنسی دوخ -۸

 ار همه هک تسا زمرق رطخغ ارچ یتانشور نرچمه نآ تیصاخ و

 .دن ورب رگید فرطب ات دیامنیم رادربخ

 ندروآتسدپ یارب مدرد رتشیب :ندرک رکق یاجب ندزسدح ۔-۹

 یورزا ندرک رکفض وع هب هک دنتسه لبنت ای هقالع یب یردقب تقیقح

 دننک یمراخ تسا نامگ و سدح یور رد هک ناشدوخ دیاقع اپ لقع

 هدناشوپ یتسار یاهسابل دناهدید لایخ وبا وخ رد هک ار یئاهزیچ و

 . دنه دیم ناشد تقیقح و عقاو فیدر رد و

 یداع تاج زا یاب هیاعرس نتشادن :هیامرس نتشادن ۰

 هکدیا نودب دنیامن یم بسک هب ع ورش مدرم زا یزرایسن تسا تسکش

 نیااب هتبلا .دنشاب هتشاد راک نآ ماجنا یارب یفاک هیامرس و هریخذ

 هدش هدید رایسب یلو .دننک تفرشیپ تسا نکمم یتخسهب بیت رت

 .دناهدش یگ رزب رادهیامرس و هدرک ع ورش رفص زا اهیلیخ هک .تسا

 اش ت.کش ثعاب هک یتاپج زا كي ره هدام نیا تحت رد ۳و

 .دیراگنب هتفای شراگن هناگیس داوم رد و هدش

 هد زرا هداملاقوف هک دیدرگ ءاشفا امش یارب تسکش لماع یس

 مینیب هب «مینک یمرکذ امشیارب ار تیقفوم لماوع ریز رد الاح و دوب

 ۰ .تسا مزال یتایص وصخ هچ ندشقفوم یا رپ



AA.مری وتبیه هوخ زا یرادرب هرهن ۱  

 تیقفوم یارب مزال تیصوصخ هدزناش
 دینادب هک دیدوب تقیقح نیا هنشت ًادیدش امش هک روطنامه

 دیتکیم جایتحا ساسحا الاح هت وگنامه «دنتبههچ تسکش لماوع

 تیقفوملماوع نیاریزرد هک «دنتسههچ تیقفوم لماوع دینادب هک
 .دیئامفیم هملاطم ار

 نفی داتا نا

 یرادنتشیوخ -۲.

 كاردا و روصت هوق ٠ ٣

 عارتخا و عادپا هوق ٤

 تسایر هوق -۵

 قوش و قوذ ٦

 دور یم راظتنا هچنآ زا شیب تمدخ و یریدذپان یگتسخ -۷

 5 تیصخش ۸
 ندوب رظن بئاص و قیقد راکفا ٩-

 یغامد یاوق زک رمت ۰
 یعاسم كيرشت تردق نتشاد -۱
 تامیالمان هنوگهمه لیاقم رد لمحت تردق ندوب اراد -۲

 تماقتسا و ربص نتشاد ۳

 تماپش و ریمض تیکلام - ۶

 ندوب عاجش -۵



 A7 : ۱ مزیت ونپیهدوخ

 عقومب یراکادف و تشذگ یورین ندوب اراد -

 ناشن هب رجت» :دیرگیم نرتسکاب زلراچ «قوشو قوذ» هراب رد

 رثا صصخت و تیلباق زا شیب تکرح و قوش تیقفوم رد هک دهیم
 . دنک یم راک لد و ناج اب هک تسا یسک هدنرب «دراد

 هدارا تردق» :دیوگیم رورل لئثوماس «یرادنتشی وخ» هراب رد ۱

 ار دوخ راکفا دناوتیم هک نآ اپمنت و تسا هتفپن «یرادنتشیوخ رد

 .دشاب هتشاد رایتخاردار دوخ لامعا هکدوب دهاوخ رداق دنک لرتنک

 سه درف كي» : دیوگیم تراوتسا «تماقتسا و ربص» هراپ رد

 تماقتسا و دکن راک تغس هچنانچ «دشاب هادمتسا اب قیال مه ردق
 .«دش دهاوخن لئان تیقفومهب دهدن ناشن

 تصرف عاجش نادرم» :دیوگیم دراوهبلآ تعاجش صوصخ رد

 ۱ «دننیشن یم تصرف رظتنم افعض و اهوسرت دننیرفآیم

 همدص نابج دارفا هب طقف یتخس» :دیوگیم نامفوک تربره
 شرک ولو اد یتخس تسا غاجش هک یدرم دروم رد هن رگ و دناسریم

 ۱ . درک دهاوخ رتمکحم !ر شتارقف نوتس دنکشب ار

 هسب قلعت ایئد» :دیوخیم نوسرما «یری ذپان یگتسخ» هراپ رد

 ۱ «.دراد لاعف و یژرنا اب دارفا

 دامتعا هکنآ» : دی وگیم تسی وب «سفنپ دامتعا» صوصخ رد

 . دهد تسد زا هک درادن یزیچ یگید هداد تسد زا ار سفن هب

 :دیوگیمنوس رما تامیالمان لباقمرد «یرادیاپ و لمحت» هراب رد

 «تسا فده بیقعت رد یرادیاپ رگید مان لابقا»

 كي» :دیوگیم دراب وه دوغب داقتعا و «سفنب دامتعا» هراب رد

 لئاق درخ یارب درف نآ هک دراد شزرا ردق نامه ایند یارب درف
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arمزیتونییه هوخ زا یرادربهرهب  
itin ست و هو و

 

 مه ایند دیشاب هتشاد داقتعا و دامتعا ناتدوخب امش رگا «دوشیم

 .دنک ینابیتشپ امش زا دش دهاوخ رضاح

 باتک هعفص نیرخآ رد نخس نیرخآ
 دیوش قفوم دیناوتیم امش

 نخس نیرخآ و .دریذپیم نایاپ مزیتونپیهدوخ باتک اجنیا رد

 ‹ دیوش قفوم .دیناوتیم امش هک « مهدیم ديون امشب هک تسنیا نم
 كمك هپ هک هتفپن یئاهدادعتسا سک ره نوردرد دیوگیم دیرب نمیج

 حورقامعا زا ار «مهاوخیم نم» هملک رگا «دوش قفوم دناوتیم انآ

 دیوگیمنوئلپان .دیشکب ریزهب نامسآزا ار ناگراتس دیناوتیم دی وگب
 زا .درادن دشن راکچیه و تسا یلمع درذگب نغم زا هک یرکفره

 لاقشم لمعي نم و» :دهدیم دیون امشب نآرق رد دن وادخ رتمپسم همه

 هار رد هرذكي رگاینعی «هریآرش ةرذ لاقشم لممی نم و هری ًأریخ ةرذ
 تفرگ دیهاوخ شاداپ هزادنا نامیمب دیرادرب ماگ یدوبپب و یکی

 شاداپ هزادناناممب دیورب شیپ یدب و رش ہار رد هرذ كی ںگا و

 . .«یوردن هتشک زا زجهب» رتهداس ترابعهب تفرگ دیهاوخ یدب

 رایسب رایسپ ار تمالس « تدامس « تیقفوم هار مزیت ونپیهدوخ
 یارب مزیتونییهدوخ نف شزومآ زا لبق . تسا هدرک هاتوک و ناسآ

 دوخ شزومآ .دیتفریم هدایپ یاپ اب دوصقمهب ندیسر و ترفاسم

 هدایپ یاجب دوصقمب ندیسر یارب امش هک تسا نیا هیبش مزیت ونپیه
 تلوپس و تعرس نامہب .دیاهدش هراوهام اي تج راوس نتفر

 دیشکب شوغآ رد ار تمالس و تدامس « یتخبشوخ هتشرف دیناوتیم
 نایاپب ار مزیتونپیه وخ باتک رمش رطس كي نیا اب دیئامرفب هزاجا
 ۱ اپ

 . دوب هدنباب هدنیوج تبقاع دوب هدنب رسرب قح هباس



 ۵۲۸ ۱ مزیت ونبیهدوخ

 مزیت ونپیه دوخ سالک لیکشت ۱

 و سیسأت هراس رد مزیتونپیه یسانشناور باستک نایاپرد نم

 للعهسب انب هچرگ .مدوب هدرک تبحص مزیتونپیه هدکشن اد لیکشت

 هدکشناد سیسأت هب قفوم نونکات یعامتجا و یسایس .یداصتقا
 نیا زا یکچوک هبعش ماهتسناوت آرسیخا یلو «ماهدشن مزیت ونپیه

 نسیا رد هکیروطب «میامن رئاد مزیت ونپیهدوخ سالک مانپ هدکشناد
 :تسا همه جایتحا دروم مزیت ونپیهدوخ .دیاهدومیف هظحالم پانک

 سالک رد دیناوتیم نونکامه امش و تسا هدش شاد سالک نیاربانب

 ار مزیت ونپیهدوخ هام هس ضرع رد و دیئامن مان تبث مزیت ونپیهدوخ

 هام هس تدمب مزیتونپیهدوخ شزومآ هرود كاي هیرپمش « دیریگب دای
 . تسا هدش نییعت لایر ۰

 اهیناتسربش یارب

 مزیت وثپیهد وخیاپمسالک رددننا وتیمن هک یناتسریمشنا دنمقالع یا رب

 هدش هیت «مزیتونپیهدوخ زومآدوخ لماک هعومجم» دنیامن تک رش
 مزیت ونپیهد وخ باتک دلج كيو هوزج جنپ و راون شش لماشهک «تسا

 هتبلا .دراد دوج و یاهع ومجم نینچ مه جراخ یاه روشک رد «دشابیم

 امشیارب نآ هیت هک هریغ و یناملآ «هسنارف .یسیلگنا یاهناب زەب
 نابزب نتشادن طلست تلعب ای و نارگ رایسب ای .تسا نکمم ریغ ای
 هکنیا اب مزیت ونپیهدوخ زومآدوخ هعومجم «هدافتسا لب اقریغ یجراخ

 زار و دهدیم شزومآ ار مزیتونپیهدوخ هدنزرا رایسب و اپون ملع



 مزیت ونپیه هوخذا یداد ربهرهن 8۲۹

 نییعت لاير ۶٩۰۰ نآ تمیق نیا دوجواب « دنک یم ءاشفا ار یگرزب

 بن نت و ی

 .دوشیم مامت رتنارگ یلیخ اههوزج و اهراون

 مزیت ونپیهدوخ باتک هملاطباب ایآ هک دوش لاوئس تسا نکمم
 ارامش لاوس نیا باوج ؟ریخ ای تنسه سالک هرود یط هب جایتحا

 لوصا باتک رد رمشناریا هدازمظاک تگرزب دنمشناد و فراع

 قیرط یط داتسا نودب دیوگیم و «دهدیم دوخ یسانشناور یساسا ۰

 یط ار نیمز هرک رود هدایپ دهاوخب یسک هک تسا نیا هیبش ندرک

 . تسا تج و هراوهام اب ترفاسم دننام داتسا اب یلو «دنک

 رداق امش «مزیتونپیهدوخ زومآدوخ لماک هعومجم» هیبتابهچرگ
 مه زاب نیا دوج واب یلو «دیئامن مزیتونپیه ار دوخ هک دوب دیهاوخ

 . دوب دیهاوخن داتسا یاهیئامنهار زا زاین یب

 یتسپ قودنص نارہت سردآ اب رتشیب تاعالطا بسک یارب

 . دیریگب سامت ۹۵۰۳۰۲ و ۹۸۱۱۹۷ نفلت اپ و ۱

 مژیتونییه ءاروام و رتالاب

 مزیت ونپیهدوخباتک هراب ردمزیت ونپیه یه یسانشناور باتک نایاپ رد

 2 ورم هفت ت هو راغ واک اک و هتشون

 مود تمسق و نآ تارثا و دیاوف و مزیت ونپیهدوخ درب راک و رارساهب

 رارسا هراب رد هک مزیتونپیهدوخ ءاروام و رتالاب یلحارم هب طوب رم

 . دشابیم فوصت و نافرعو اگو: و اهیکوج و ناضاترم راک یملع
 ثحب لوا تمسق هراسب رد متسناوت طقف باتک نیا رد نم هنافسأتم

 ' ءاروام و رتالاپ» ناونع ثحت هدنیآ رد مود تمسق دیاش . منک

 . دوش پاچ یاهناگادج لکشپ «مزیت ونپیه



 ۵۳۰ مزیتونپیهدوخ

 هدنسب ون نیمه زا >

 «دشاب یم همجرت ای هتشون «دوشیم هدرب مان ریزرد هک یئاهمیاتک
 : دش دنهاوخ سششنم و پاچ هدنیآ رد اي و دناهدش پاچ ای هک

 : تاناعتما رد تیقفوم زمر ای ندناوخسرد نیئآ باتک-)
 دیدجت تسا رظن رد و هدش رشتنم و پاچ قپاس رد باتک نیا

 . دوش پاچ

 : مزیتونپیه ۶ سفنت قیرط زا نابز تنکل ةجلاعم باتک -۲
 یارب رضاح لاحرد و هدش پاچ دیدجت راب نیمود یاب باتک نیا

 نفلت ناجیاب رذآ لوا هیدشر نادیم سردآهب دیناوتیم نآ دیرخ
 . دیئامن هعچارم ۰

 راظتنا لاس تفه زا سپ هرخالاب : مزیتونییهدوخ باتک ۳

 نینچ ات هرذگیم ناپج رد اهنرق .دش پاچ مزیتونپیهدوخ باتک
 .تسابلاج و ریظن یب دوخ ع ون رد باتک نیا دوش هدیئاز یراکهاش

 كي .تسا یساسا و مم تمسق ود لماش مزیت ونپیهدوخ باتک

 تارثا و دیاوف و مزیت ونپیهدوخ درب راک و رارساهب طوب رم تمسق
 ءاروام و رتالاب یلحارم هب طوب رم مود تمسق و دشاب یم نآ

 اهیکوج و ناضاترم یملع رارساهب طوبرم هک تسا مزیت ونپیه
 لکشب مود تمسق تسا نکمم هک دشابیم فوصت و نافرع و اگوپ و

 . دوش پاچ ادعب یاهناگادج باعک

 ار دوخ دوب دیهاوخ رداق امش مزیتونپیهدوخ باتک هعلاطم اب

 ار نورد یایند دکار و هتفخ یورین دصرد۷٩ و ,دینک مزیت ونپیه

 لحارنم نامه رد .دیزادنا راکب تسا میظع و لازیال ییورین هک



 مزیتونپیه دوخ زا یرادربهرهب "آ"ا ۵1

 یامیماکان ةمهدش دیهاوخرداق مزیت ونپیهدوخلوا یاههلپ و یئادتبا

 زا و .دییامن تیقفوم و یبایماکهب لیدبت ار یگدن ز یونعم و یدام

 ۱ دیزاسب رتالاو و رتب یتیصخش دوخ

 .تاپناو -یج .سا E ةتشون :مزیتونییه رارسا باک ٤

 . تسا پاچ هدامآ و هدش همجرت باتک نیا

 :ناواکناورو ناکشزپنا ور «ناکشزپیا رب مزیتونپیه باتک -۵
 . تسا راشتنا و پاچ هدامآ و هدش همجرت زین باتک نیا

 یسیلگنا نابزب هک باتک نیا :یشیامن مزیت ونپیه باتک ٦
 . هداعلاقراخ لامعا ندادناشن و مزیتونپیه یفرعم روظنمب دشاب یم

 هفلاطم ارنآ راب ود تا شیامن هنحص یور رد مزیت ونپیه هلیسوپ

  یتصررف رگا .ماهدرکن ادیپ ارنآ همجرت تصرف زونه یلو ماهدرک

 . دومن مهاوخ همجنت ارنآ دوب یقاب یرمع و دش

 :مزیتونییهیملع لئاسم هرابرد نادنمشناد تاقیقحتباتک -۷

 كشزپناور نادنمشناد یامششوک و اپمشالت حرشب باتک نیا

 مزسیتونپیه یملع لئاسم تابثا هراب رد سانشئاور و واکناور و
 اههدشهتسباوو تافارخ ندرکكاپ و یملع ریغ لئاسم ندومنادچ و

 و «هدش همجرت باتک نیا مراپچكي «دشاب یم مزیت ونپیه ناماد هب

 همج رت ارنآ هیقب دش یتص رف رگا مهزاب تسا هدنام یقاب روطنیمه

 . دومن مهاوخ

 یروآعمج مزیت ونپیه هرابرد یبوخ و هدنزرا رایسب یاهباتک

 ۱ ۳ كمك بوخ نیمجرتم زانت دنچ زا هک مراد رظنرد و ماهدرک



arr . زیتاونپیهدوخ 

 مرمع هت و مرداق هن یئانتهب نم اریز ا هنجرت ار انآ و
 . میامن همجرت ار اپمنآ مه هک دهدیم فافک

 دیش نایاپ رد تقو ره :كوباک تارطاخ و یگدنز باتک ۸

 یندناوخ زین باتک نیا .مسیونیم ار دوخ تارطاخ منک یم تصرف

 ار دوخ یاهتیقفوم نم هک رظننیا زا هدنزومآ .تسا هدنزومآ و

 هاگچیه .ماهدروآ تس دب نادندوتگنچ اب (تفگ تیقفوم ناوتب رگا)

 هکلب «دمایت مغا رس هب سناشاهنتهن .دماین مغارسب یگدن زرد .سناش

 میاههتش رو دن دمآ یم مغارس هباهیسناشدب طقف یراک رهرد هشيمه

 دب فداصت كی هراب ود «مدرک یم ع ورش هراب ود «دندرک یم «هبنپ» ار
 تسکش نمو دشیم زوریپ و درک یم هلمح نمهب رگید یسناشدپ كيو

 «مدرک یم عو رش مه زاب و مدرک یم ع ورش هراب ود «هدناماو و هدروخ

 هب طوب س هک باتک نیا لئاوا زا تمسق كي .تجامس و یئوررپ

 یگ راچیب و ضرم و درد و رقف همه نسارس دشاب یم تیلوفط نارود

 هعلاطم اب هکدروخیم نادیماان دردبنآ هعلاطم هک «تسا ندنک ناج و

 ناعونمه زا یکی هزرابم و یئاہنت و یقسدیمت همه نيا هدهاشم و

 هراب رد رگید یاهتمسق ؛دش دهاوخ راودیما شدوخهب تبسن .دوخ

 رگید یاهتمسق .دشاب یم نایفارطا اب یگدنز رد نم تازرایم ریاس

 هچ ؟متفرگ دای ار ملع نیا روطچ .تسا مزیت ونپیه هراب.رد باتک .
 ین دینش یاهارجام و اسناتساد هچ و ؟مدرک مزیت ونپیه ار یناسک

 تاوپمش و تالیامت و ودیب یل اب یگلاسلپپچ نس ات روطچ ؟دمآ دوجوب

 هچ. و مدروخیم تسکش تاقوا شکا روطچ و مدرک یم هزرابم دوخ

 نسمشد نیرتگرزب یگدنز ۳9 رد .مدشیم زوریپ ارچ و تقو

 تسد نآ اب زور و حبص .بش «ناز زا هظحلره رد هشيمه هک نم



  ۱ arrمزیقونپیه دوخ زا یرادربهرهب ۰

 . دناهدوب نسم تاوہش و تالیامت «مدوب هزرابم لاحرد و نابیرکی

 نیع رد نیریش و خلت تارطاخ نیا منک یم روصت نم لاحرپمب
 . دیاش «دشاب یس زین هدنزومآ هدش هتشون نیریش و باذج هک لاح

 , . زوطس لالخ رد یگدنز رد یزوریپ و هزرابم یاهلومرف تفگ ناوتب

 ۱ . دشاب هتفپن نآ
 3 ۱ :یزک رم هتیمک رد مزیت ونپیهدوخ باتک- ٩

  تيدمبیمالسا یروهمج بالقنا یزک رم هتیمک رد نم ۱۳۵۹/۵/۲۴ خیرات
 و وک یقافافتا «دندرک لقتنم نیوا نادنزهب ارم نآ زا سپ هک ؛مدوب ینادنززور ۱۹

 رای «مدرک نادنز رد نم هکیئاهمزیتونپیه و داد خر یزک رم هتیمک رد زور نيا

 لا هقاءاشنا ۰ دننایرگ و كاندرد رایسب نمض رد تسا یندناوخ و نیریش بلاج

 .دوش پاچ هدنبآ رد دوشیم هحفص ۲۰۰ دودح رد هک یاتک

 :نب.وا نادنذزرد مزیت ونپیه باتک ۰ ۱

 ۷ تلعهب هرخالاب هک مدوب ینادنز نادنزرد زین هام شش دودحرد

 اراهینادنز .نادنزرد مدوب چگ رد یتدم «دوب هتسکش مرمک موس هرهم مدش هثربت

 " رارفا و دورب ناشیاههناخب ناشحور ناشدوخ حالطصاب هک ء مدرکیم مزیت ونپیه

 رس

 ر

 : بلاجزینذارود نبا تار طاخ دنصرتن مادعاو تک رمزا ایهدنتیب اردو هداوناخ

 - اچ هدنبآ رد هللااشنا دوشب هحفص ۳۰۰ دودح رد دیاش هک تا نا روش و جیهم

 ۱ ۱ ۱ . دش دها وخ


